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నిశ ఏగుణాద ర ఇయు. 

5-కా తాత, విచ+నన హతము. అం ధట తాత్ప ర్యేతిహానసపి త 

ఇదియ 

నటిప, అజా విశసంగుణాదర పరి వచంవానసుతము. సటుప్సకా ంధ శ్వ బాద [| నివ గ చంవుూాననులము 

మంగ శొచరణము, 

(ఇట వేంకటాధ(రి యనుకవి విశ్వగుణాదర్శ మను కావ్సము 
ధా ధు (1 

ను జెయునత.డ్రై తం ఇయంగోరిన్నగంథమునకు నిర్విఘ్న పరిస 
మా ప్రీనిమి త్రమే మొదట (_బబంధముఖలతు ణమయిన | వినిధ 

మంగళములలో నొకటియగు నాళీన్యాదరూప మంగశమును 
చేయుచున్న వాండాయొను. ) 

(స. శీరాజీనాతు వతఃస్థల నిలయనమాహ నవా స్య లోల 

లీలాబ్లాన్నివ్చళ వై నీ మధు ముథధుర్వురీ సాగక Gg శరా గే] 

అసోక ౦లోకమూా త్రాద్వయు” నుఖశిఖో రాన నన on ఇకా! 

శ జ్ఞ సా_సేనదిన వం పయవఇషనివిబు స్ల్ళబ్క. సనూనా' సును! 1 
క 

అర్థము. (శీరాజీప.. . లీలా్టాల్ ఒం[నీంాబీవ లన్న ఇ ఫుండరీ కొశ్యుందంయిన 

శ) మసోవిస్తువ్రుయొకి ¥- పక్ష స్థల = సెక సల మే, టమ జు స్రావము "ANY, 
ఓ ళ్ fy 

ఠమా=(శీమహాలవ్మీయుక్కా వా స్త సవా _స్తమునంద్యు ఎ Cy స్పన్య స Bonn, 
టి క! 

లోలత్ = వేడుక గాచలించుచున్న, లీలా =విలాసా గమయిస్, అబా త్ తపసా 



2 విశ్వగుణాదర్శము 

నుండి, మురారేః =ఆమహావిస్లువుయొక్క_, నాభి పదే, =బొడ్ల్డుల 

యందు, నివ్పతంతీ= జాణీపడుచున్న దై, లోకమా తా=ఆల క్రీ దేక 

గముఖళినో9 = చతుర్శుఖు డయిన (బవ్మాయ నెడుబి డ్డ యొక్క, 

రులయందు, అర్బ శ్రమాణం=పోయ6బడందగిన దై, అన్లోకం=అధి 

ఆసాధభారణమయిన, పయ॥ి= పాలు ఇతి =అన్సి విబుభై 8 = చేవళ, 

మాచా= ఊహీంపంబడుచున్న ధయిన, మధురమధ్ధుర్సురీ_. మధుర 

మధు =మకరందముయొక్క_, రరీ=[పవహించుధార, పునాతు: 

?. __, సగ్గరాన్న తము. చును గాక (సస్ధ స తీ 

తార్ప్సర్య యు. శ్రీ మహావిష్ణువక్ష స్థల వాసీని యయిన యామవ 

సమున విలాసారముగా, తౌలి యుండు తామరపువ్నములోనుం 
లం థి బీ A) 

డు "తే నెభారను ఆలత్నీ బేవి తనపతి యయినవిష్టు దేవ్రనినాభికమ। 

బిడ్డయైయుండు (బవ్యానోట. సంకుతోడంబోయుపాలు అని జేవ 
కొనునట్టి యామకరందభథారయే ఈ కావ్యమును, వీనింజదువు చదు; 

(తపణఅచునుగాక .(అని యీగంథక ర్త మంగళము నాశీర్వదించు* 

(శీరాజీ వావముండు=। శీమహోావిష్లువు- చఊయన శ్రమ న్నారాయణ 

సత్యృగుణపథాను(డై స్థితి కారణమైన జగ దక్షణమున దుష్టనిగవ 

లనములు చేయుచు, దశావతారములతో అవంతావతారము అెతు 

లవ్మీపతిమై ఆమెను శీపత్సకౌస్తుభవనమాలిక లతో తనవిక్షస్థల 
కొనుచు, పరమక రుకాపరిపూర్లు (డె సుదర్శనాది పంచాయుధ న 

ర్భుజయులును సూర్యచందులతో న్మేతములును గరుక ,ంతునితో 
భి 2 ఆశీ 

ములును పీతాంబరముతో నితంబతటంబును గలిగి (బహాండభాండ 

బునం దుంచుకొంచు, నాభిపద్మంబున (బహ్మానుక్ న క్రపద్మంబున 

లిగించి, నాకివలన (ప్రపంచంబుబ స సృష్టి సంహారంబులు చెబుంచు 

తాడి న్యూనాపంచక ముతో భ కా గోసరులకు నేవకృప నేయుదు న 
లోక మాతే =| శీమహాల కీ ఈమె త్నీరసాగరపుతియొ శ్రీదేవి 

ముతో పిధ్గుపత్ని మై అతని వక్షస్థలమున నె వాసముచేయుచు తా 



TCE అద లాం శ wpe nD | 8 సటెప్పణాం ధ్ర పద్య ట్రీ క్ తాత్వ క్వతిహాస సహితము 

(ఇట సన్నిధి, పంచాంగం- దేవరాజ పెరుమూ శచెడికవి పె విశ్వగుణాదర్శ 

మను సంస్కృత కావ్యమునె యీ విశ్వగుణాదర్శ నిదర్శమను ేేరితో నాం(ధ 

'కావ్యముగ ర-చచించునత లడై యటుల నే మొవట నిట నాశీర్వ్యాదరూపమంగళ 

మును జేయుచున్నతండాయెొను ) 

ఉ. (శీ కమలాశ్ఫువక్షమున( $ జెల్వగు చెల్వక రాంబుజంబునకా 
జిక మరందపూర మొగి $ జొబ్బిల నాతని బొడ్డు తమ్మికిక 
సాకత నూర నోర నిడు శ సంకున బిడ్డకు బవ క కుగ్గు నా 
(శీ క కములాశ్నీ నా, నవుర ఖ్ చింతతవూ। న దె బావనం 'బగున్. 

టిప్పణము. చెల్పగు= = సౌందర్యవతి యయిన, చెల్య = =ఆల క్షీ మ కాంత యొక్క 

జోకకొ =నిరాటంకముగ, జొబ్బిలక =(సపించు చుండగా సాకతము=(ేమ, 
అరక్ = పూర్ణ మగునట్టు గ, చింతితము = తలంప(బడీనది అచె=జఆమకరంద 
ఛారయె, 

(ఇట, కమలాకబవ్వాలకును, వారిబొడ్డుసోరులకును, వ్రైదామరసంకువులకు 
ను ఆపమానోస మేయభావము నుత్సేంక్షిందుట చే జ ల్చే్ఫక్ష అను నర్గాలంకార 
మును వాక్షవక్ష స్టలనిలయ, నా సవా _స్రవ్య, లోలల్లీ లా మధురమ ఖుఅనియు, 
చెల్వగు చెల, అంబుజంబు, ఆరనోర అనియు రెండు రెండుమార్లు అజ్జల్లులకు 
అవ్యవహితముగ ఆన్ఫ తిరూపమున అను పాసము చెప్పుట చే ఛేకాన్మువాసము 
అను" శ బలం కారమునుం జెప్పంబడియె. ల 

శరములం దనంతావతారములతోను మన నృథ్మబవాలకు భాతయె భగవత్క.రుకా 
స్వరూపిణియై భ కలను స్యమాతీవతె సంరకీంచుచు నుండునామె. 

ద్వియుగ ముఖుడు = చతురు రుఖు ౧డు-__ ఇత (డు విష్తునాఖిప ద్యమందు స్ప 
సరస్యతీభ ర రె ? జగ త్సృృష్టియే (పథాన కార్యము గా జరుపుచుు తనమానన 
(తులెన మరీచ్యాది నన్మబహ్హల చేతను (పజాసృష్టి చేయించుచు, ) పరమజ్ఞాన్నులై 
ఊర ర్ధ్ర రెతస్కు- లైన సనకసనందన నారదాదులనుకొ తనకో మూనసప్పుతుల 
నుగా పుట్టంచుకొన్సి, మజయు తన అంగు స్టైద్యవయవములవలన దకుది పజూప 
తులనుకొ ఫుట్రించుకొని యున్న బహ. 



4 నిశ్వగుణాదర్శము 

(ఇక్కడ -- ఈ సంస్కృృతకవి తన అభిజనవిద్యావృ త్తములు తెలిపెను 

శా కాబ్బమళణ్హలమణ్ణన స్య మఖనః క రాటభూభృద్దురో 

వతాన్యన్య దిగ “కా _నయశసో యం భాగి వేయం విదు 

కాధ్వరక ర్థురప్పయగురో రె మై న్టన విద్వన్శ కః 
వః త క్లీ రఘునాథ దీవ్నీతకవిః పూర్ణ గులో శన తే| 

లా 

“౨చమండలమండనస్య = కాం చీదేశయనప ఆభరణ పాయమై, ౩ 
చ మఖ క రమ కర్లా టభూభృద్దురోకః= =కొ గాటరాజయిన కృష్ణ దేవరా జం re 

క్ పంగవంసా_ర గుకునె, దిగంత కాంత తయశసః =దిశాంతయులందు (పకా వూ 

కు కే a కెబయకేరడోన, ఆ తార్యస్య = తొ తాచార్యులకు, యం=ఎతోనిని ఇ 
EES అమా ear, విదుః = తెలినికాందురో, అస్య =అక్ట్ యథ, అసోకాధ 

క _రు;=వి శేష శాసనములు చేయునట్టి, విద్వన్త్య ణో8=పండతరత్స మయిన జు 
జ్య జ్ పాగా 

' 
మునగలో! ఏఐ=ఆహ్పయ అను గుషవునశె, పుతేక=కుమారుండేన్య (శ్రీరము 

అలల హ్ we 
౬ యు చెపుటిక విజ! శీ రఘు నాథయజ్వ అనుకొప్కి గుడ లై ః=సద్దుణముల చేత, పూర్ణ 

ఖు omy చ చా లప స ఎ స మ జీ భే జపా ల్లు చున్నాడు. 

ఇ దారా -ఎచుండలమున భూసషణమువ తె (పకాళించుచుక రాటరాజంు 
36 క సృరాయంక్ పందసంస్కారగుడై యాగములు చేయుచు, క్రీ ర్రి కెకె 

ళ్ Ld 

"ఆఈాతాచామ్యల కల్గు = తానును అ నేకయాగ ములు చేయుచు, వి ద్వాంనులల€ 
pay NES జా ఇకో జ ణ్ జ, ఆ మున అప్పయ'*నరువువకు పుతుడయిన రసఘునాథవీజ్నీతుండనుకవి న 

_ 

(0 

అ ము పంచు ర్త లవాండై ణ్ వర్గిబ్ణుచుం డమ, 

చింబుట్లువు కాంచి ; కొంచిగురుతేంక్గ రాటణూాభ ర్త రకుక 
చక్కి. క్రి ae యుంగాం చెనల్లునిలం దా తార్యుండె కు యెవా కాయం; ; దద్విధ మొప్ప | నప్పయయులై కొంచుకా న 
వెం జై[వొ 

EG జ్? మిం చెం, ద(చిఘుసాధదిక్షీ త ఊోొగిశీని గ్క,ంచె : హీ 
టి గారా వశ [వ ౩క మన్నహి తాక ఫ్ 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాతాత్స శ్వేతివోససహితము, 5 

తిచేత, మించెక =అతిశయించుచుండెను, తా తార్యుండు = కోటికన్యాదాన 

తా తాచార్యులు. 

| న్ వో గరం A తత్పుత స్తర్క_వేదా న్ల తన వ్యా బ్రేలిచి స్తక 8 | 

వ్య క్షం విశ్వగుణాదర్శం విధ తె వెజ్క్బటాధ్యరీ॥ తి 
అ. తత్సుతః= అతేనికొమారు(డునుతర్క..,. చింతకః __తర్కు = న్యాయళా 

స) మును, వేదాాత= వేదాంతీమును, తంత నా (బవామామాంసన్వు వ్యాకృతి= 

వ్యాక రణళా స౦మునుక + 'చింతకః=పరనమున చింతించువా(డునయిన్క వేంక 

టాధ్వరీ= వేంకటయజ్వయనుకవి, విశ్వగుణావర్శం = విశ్వగుణాదర్శమనెడి 

యాగ ంథ మున్కువ్య కం=విశచముగా, విధ లై= చేయుచున్నాడు. (అనుష్టుప్ 
(ran =) వానల J) శ్లోకము) 

తా. ఆరఘు నాథపివీతునికొమూరుండు చేంకటాధ (రి తాను తర్క వ్యాక 
శరణమిమాంసాదె శా_స్తజ్ఞు (డె కవియునాటచే ఈ విశ్వగుళాదర్శ మనుకా 
వ్యమును చేసను. 

తే అతనినుతుం డర్ధశ బ్బ వే! దాంతతం త్ర 

చణుండు క వివేంకటాధ్వరి గ్ య నెడుసుకృతి 

ఘనుండు విశ గుణాదర్శ $ ను నెడుసుకృతి 

నానరి చెను సంస్కృతం బందు * నొనరుపడం౫. 

టి అర్ధ =తర్క_ళా _స్ఫ్రామున,శబ్ద= వ్యాకరణకా సమగ, వేదా౭త= జేదాం థి 
తమున, తంత్ర = మిమాంసాశా స్తమున, చణుండు=సనుర్థుండు, సుకృతి ఘను6 

కు =సుకృ తాత్యులలా ఘనుడు ఒనరుపడంగక్. = అందపడునట్టు విశ్వగుణా 
వర్శు సుజ పపంచమందలి సక లసద్దుణములకును అద్దమువంటిదిె. 

ఆంధ్రక వి అభజనవిద్యాదులు. 

నో ఆడా విశ్వగుణాదర్శ మకరో డ్వేంకటాధరీ | 
అతాంఛేచ నిదన్శేన దేవరాట్సండితో2_క రోత్ 1! 4 

Ff తే. ఆదివిశ్వగుణాదర్శ $ మూదిభావం 
దీజిచెను. వేంక టాధ్వరిశధీరహితుండు 



6 నిశ [ గుణాదర్శము 

అదె నిదర్శము తుదంగూర్చి $ యాం. భధ భావ 

జేజశిచెను బేవరాజపంశడితుండు హితుండు. 

నీ (శీతిరుకో_నలూర్ క శీల త్యణాచాగ్య 

యోగి ప దాబ్జనంశీయోగినన్ని 

ఛానాన్వయాంబుని $ ఛానశ శాంకులు, 

పంచాంగసంజ్ఞ ను $ దంచితాభి 

జనమున మును (బళ? స్తయశన్కు_లా కుల 

శేఖ రాళ్వా రాదిశేశిష్టులందు 

నెంబెరుమా నార్పుథీం[చావరకుమార 

నుణనాళమామునిశనుహితగర్భ 

త్ర శం క్రిముకావమణు లనుంగు * సుతులుముగురు 

సరవిం దిరువేంగడ తాను * చ కపాణి 

"దేవరాజ పండిత రాజకేదీ| పళ్నుభ 
క్రీ రు లందు _త్తముండె యాశేకృతికిం గర్తు 

నఖ (గ్యంథవిమర్శనము. 

శా. పద్యంయద్యపివిద్య లే బహుసతాం పహృృద్యంవిగ ద్వంనతత్ 
శి i 

Ty ర ~« i ఇ గద్యంచ(పతిపద్య తే నవిజహాత్సడ్యం బుధా స్యాడ్య తామ్ 
ఆధ ల్తేహి తయోః (పయోగఉభయోరామాదభూ మాడయం 
సంగం కసగ హి నన వననో రిఏకమ్నద్(క రా?! 5 గః కస్య హీ నస్య చేత మనని మాధీగక మృద్క యోః॥ 5 

ఆ. పద్యం=పద్య కావ్యము, బహుజవిస్తారము గా, విన్న లేయన్య? =తాండి 
నప్పటికిని, విగద్యం=గద్యములెనిది, తత్ =ఆపద్య కాస్యము, సు తొంజసనే వు 

అక, న్భృాద్యం=మనోజ్ఞ మయినది, న= కాదు, గద్యంచ=గద్య కాస్య యును, మీద 
వాత్సద్యం = విశుచుచున్న పద్యములుక లది, బుధాస్వాద్య తాం జా పండితులకు 
రుచింప(దగినదియగుటను, న్యపతిపద్య లే=పొందదు. తయోః=ఆ ఉ భయోః= 
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"రంటియొక్టాయుూ, (పయోగః = (పయోగము, ఆమోదభూను--డ దయం=నం 

తో సాతిశయముయొక్క_ + ఉత్ప తిని ఆధ ల్తేహి =-చేయుచున్నదిక చా!మాద్వీ 

కమృ దక యోః = లేనెయొక్కుయు. (దాక్షయొక్కయు సంగః = కూడిక, 

కస్య = ఎవనికి మనసః=మనస్సునకు నస్యజేత=రుచించదు ! 

తె, పద్య'కావ్య మేయయినను, ఒ కానొకచోనయిన గద్యములేనిచి సత్సు 

రుషుల కింపిదము కాదు. అల్లే పద్యములేనిగద్య కావ్యము నింవీదముకాదు. "తేనె 

తో ౧హాడిన (దామోరసమువలె గద్యప ద్యాత్య కమయిన కావ్య మే అందణకును 

ఆ-మోదకరమగును. 

ఈ. పద్యము లెన్ని యున్న, [శుతిపర్వత పర్వదు గద్యహీనముల్; 

గద్యము లై పద్యములు గల్లమిం గావున గద్య పద్యముల్ 

వాద్యము తాండోొకండుక ల బేనియుంజేనియతోడంగూడనా 

స్వాద్వముగాక దాక విరనం బగునే ! యెద శేనికేని యు౯. 

టి. (శ్రుతిపర్యత = చెవులపండువగుట, పర్వదు= వ్యాపింపదు, అస్వాద్యము 

-కాక=రుచింపంగూాడన దిగాక, 'దాక=(దాక్ష్య, ఏనికేనియుక = ఎవనికిలగాని 

(ఇట భిన్న భిన్న వాక్యరులందు బింబ ప్రతి బింబభావయు ఇప్పుటచే దృష్టైం 

తము ఆను నర్గా లంకారమును, ఆక్థాబ్లలు జంటజంటగ చెప్పుటచే ఛేకాను 

(పాసముఅను శబ్దాలం కారమును వెప్పంబడియె.) 

గ (గ్రంథ కారణము, 

4. విశ్వానలోకప్ప ఎహయాకదాచిత్. 

విమాన మారుహ్యా నమానవేవమ్ | 

కృశొను విశ్వావసు నామధేయం 

గన్గర్వ యుగ్మం ౫౫నే చభార॥ రి 

అ. కృళానువిశ్వాపసునా మ భేయం_కృళానువు విశ్వాపసువు అను ఎక్ రులు 

౫గల్క గంధర్వయుగ్మం = గంధర్వులజంట--ఇద్ద జుగంధర్వులు, విశ -- అవలో 

క స్పృవాయా=[పపంచమును +- చూచుటయందలి + కోరికతోకదాచిక్ =ఒ 
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కానొకప్టుకు సమాన వేషం=సమమయిన వేస మయుకల దై న,విమానం= చేవయానన్వు 
న్కు ఆరువ్యా = ఎక్కి గగ నే=ఆ కాళమం ను, దచార తిరి గెను.(ఊపజాతివృ త్రము) 

తా, కృళానువిళా వసులు అను నిజ్ద యగంధర్వులు ఈ సకలచరాదరరయాప 
లోకమును జూ వెడుతిలంపుతో ఒకానొకప్పుడు కిమానాహాఢునై యయా కాళ్ల 

మున దిరుగు చుండిరి. 

తే, విశ్వమెల్ల విలోకించు + వేడ్క_ వుదల? 
జదల గంధర్వు లిర్వురు $ సం చరించు 
చుండి రవిశేవవేములై + యుండి యరద 
మునను విశ్వావసు $ కృళాను లన నొకప్పు. 

టి, విశ్వము =[పపం-చము, వొనలః = ప్రుట్టుచుండలా, చదలకొ =ఆశ్రాళ 
మున, అవి శేష, వేషులె = భేవములేని వేపముకలవానై , అరదము =రథము. 

తత = వారిలో ఆ ఇద్దజు గంధర్వులందు. 
శ్లో॥ కృశాను రకృతాసూయః పుకోభాగిపదం గతః | 

విశ్వావసు రభూ దశ (గుణ గహణకాతుక్షీ। 7 
ఆ. కృశానుఃజకృళాను వను గంధ ర్వుండు అకృళ + అనూయః = విశేషము 

యిన అసూయకలవాలడై , వ్రురోభాగిపదం = ముందటి భాగపు చోటిని_వ్రోవ 
ములనె కనిపెట్టువాండు అనుపవమును, గత$= పొందినవాండు, విశ్వాపసు౭=వి 
వా్య్థవసు పను గంధర్వుండు, విశ్వ ₹- గుణ + గవాణ ఇ కౌతుకీ=సకలమైవ +గు 
౯ యులను +- గహీంచుటయందు + కశూనాలముకలచా డు, ఆభూత్ ఆయన్న. 

తౌ. కృళానువనువా:డు దోషములనె కని పెట్టుకొనువాండు గాను, విశ్వావ 
సువనువాయ సక లసద్దుణముల నే (గహ్ిం చువా6డుగాను నుండుననుట. 

క. గుణములయెక దోపారో 

పణముల మున్నడు నసూయశ పడుచు? గృశానుం 
డణు వయినకొ విశగములో 
గుణియె విశ్వావనుండు స గుణమె [(గహించున్, 
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టి, దోపారోపణములక్ =తేప్పలు పెట్టుటల యందే, అణువైై నక =అణుమా 

(త మె యయినను. 

WON ow oe యి ఆ 
(ఇది పరంజ్యోతి యె పర బహా యన _శ్రమన్నాం యణమూ రి స్యరూప 

జగ జో a ౧ శ ముననె సర్వదా జ్యోతిర్మయస్వరూపుండున్వు ధా_తాదిద్వాదళాత్మ స్వరూ 

పుడును, (తికాలములందును (తిగుణములతో (తిమూర్తి స్వరాపుడునై శే 

జరిల్లుచుం డెడ్ (శ్రీనూర్య నా రాయణుని6 Xకు వర్షించు చున్న వా(డు ) 

గ, అథ పురతస్పమాపతే న్హ నర విన్ష బాన్టన మవలోకయ న్న 

వన తాగమసనాగర వారద్భశళ్వా ఏిళా(వసుః॥ రి 
(టు 

అ. అథ=ఆ నెనుక, పురతీః=ఎదురుగ , సమా పతేంతేం=పయికివచ్చు చున్న, 

అరవింద బ"ంధవం=నూర్యుని, అపలోక యక్ చూచుచు, ఆగమ శ సాగర + 

పార -దృళ్వా= వేవ ముల చెడి + సము దముయొక ్క_ + గట్టును+కని పెట్టిన వాల 

డైన, విశ్వావసు; =విశ్వాపసువు అకుగంధర్వుండు, అవంద త=నమస్మా_రముచే 

“చెను, 

వ. తరువాత నిఖిలనిగనూంత పారావారపారంగతుం డగు వి 

ఇాొ(వసుండు (విహాయసంబునందు నట్టు సంచరించుచు) నెట్ట 

యెదుర నభ్యుదయం బై మె నరుదెంచు నరవిందబంధువు నవ 

లోకించుచుం దా నభివందనంబు కావించె. 

టి. ఇట విశ్వావసుండను గంధర్వుండు తాను వేశాంతవే త్త యవుటచే 

వేదాంతవిపాతమయిన యరుణోదయ _నూర్యనమస్కారము చేయుచున్న 
వాడు. 
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సూూర్యననుస్కా_రప్ర కారము. 

విశ్వావసుః__- 

న్లో (బ్రహ్మచర్య (వతో త్పర్ల గురవే కోకన నృతేః। 

ఛాయాబిబ్బోక లిలాయ ఛాందన జ్యోతి సేన నుః॥ 9 

అ. కోక సంత లేః=చ(కవాక పవీసమూనా మునకు, _బహ్లా చర్య జా (సలే వ ఉత్స
ే 

ర్ల + గర వే = (బవాచారిధర్మ మనెడి [ప్రత మును 7 విడి పీంచుటయందు + ఆచా 

య్య (డును; ఛాయా + బి బ్యోక - నీలాయ =భాొ మూ దేవి మొక్క +ఐిలాసమందు చ 

అ పేషకలవాండును,; ఛాందస +- జ్యోతి పే, = వేదస్వయాపమయినశా లేజన్సుగల. 

వాండునైన సూర్య నారాయణునకు; నమః =నమసా్కారము. 

తా, పగటనే సంచరించు జక్యావ|పతు లాకటితోనాకటి యాడుకొనున 

ట్లు తనలేజస్స్పులను గనుపజచుచుు తనభార్య యయిన ఛభాయాదేవితో విలాస 

పడుచు వేదస్యరాపములయిన కన తేజస్సులతో (వకాశించుచుండు (శ్రీ నూ 

ర్వ నారాయణుని నమస్కరిం చె. 

విశ్వావసువు--- 

ఆ. చక చ(కమునకుశస్యకమంబుగ (బహ 

చర్వ మెపుడు నుడుపుీ చతుర గురుడు 

చాొయనవిలసనములే సఖుడు వే దాత్తుండు 

నై నజ్యోతి! నీ కశ చే నమస్సు. 

టి. చకచ్యకమునకు=చకచాక పక్షీ సమూవామునకు, (బన్మానర్యము= వేదో 

కాచారముల నాచరించు _బహ్మబచారి ధర్మ్మగు కాయా దేవి= సూర్యుని (పథమ 

భార్యమైన సంజ్ఞాదేవి - ఆ పె ఆనూర్య తాపమును తాళంజూలక యాతనికి మణీ! 

యొక భార్యగా నియమింపంబడినది. ఈపెకు (పభావతి అం మభియొకొ పేను. 

కృ శానుః.____ 

గ. అరే! సకలభువననంశోవణకారిణం తేపనమనువీ కిం నమన 

క రీకరోవీ.! 10 
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అ. అరే=జరే! సకల-- భువన + సంకోషణ కారిణం=సమ _సలోకములను 
సమ _సజలములనుక + శోషింపంజేయు వాడైన; తపనమవీ=సూర్యునిక , కిం= 

ఏల, నమనక రీ కరోషి = నమస్క్శా_ర్మ కియకు క ర్య భూతునిల౫ా6 జేయు 

చున్నావు?. 

కృశానుడు_ 

వ. ఆహో! నఖా? సక లభువనములనుం దవీయింప6 జేయుకతన నే 

తపననాము భేయుండై న యీోకర సాఖీనిం గూడ నీవు నీన 
మన్కి మకు కర్యభూతునిం గావించుకొనుచున్నా వేమిరా. 

- టి.భువనములు =లోకే ములు, నా=జలములు ; తపనుండు =తే పవీంపం జే యువాండు, 

కర్ణ సాక్షీ =లేకములందలి సకలకియలకును సాశీభూతుడుగా నుండువాల 
డ్కు నమన క్రియకు కర్శభూతునిగా=నమస్కురించుట అను(క్రియకు కర్శకార 

కముగా--విషయముగా, 

పశ్య !__ 

ముం. పాన్గాళా దీనా నవాహా! వసువవా నాత పాన్హా నధ జ న్నే 

శుపూ[ం పృథ్విం రచయతిత రాం, కోమయ*ః తో్యోపథీశ్చ | 

కాసారాణాం హారతి విభవం కాంతి శాంత పడానాం, 
(కూర సవం గుణలవకథా కా!స్వతో భాస్వతో౬న్య]॥ 11 
అ. వసుమాక్ = సూర్యుండు, దీనాకా = దర్శిదులై న, పాస్థాక్ = 

బాటసారులను ఆతప--అంధాక్ = ఎండ చేత ఆసా క న్నెజుంగనివారినిగా, 
విధ లే= =ఎచేయుచున్నాండు. పృధ్వీం=భూమిని, శు ప్కా_ం౦= ఎండిన దొనిలగా, 
రచయతిత రాం=బహుగాచేయుచున్నాండు. ఓవ, ప.థీశ్చ= మూలికలనుగూడుకోవ. 
యతి=వాడంజేయుచున్నా (డు. శాంతి -- కాంతి +(పదానాం=ఎండవలని బడ 
ఎకకు +- శాంతిని -- ఇచ్చునవియెన, కాసారాణాం = త టాకములమొక్క_,విభ ఐం. 
జవై భవయును వారతి= =అపవారించుచు న్నా (డు. అవావా= = అయ్యయో ! వీపంజు 
ట్లు,స్వతః = స్వఫాపముగ, (కూరస్య = =(కర్యగుణముగలుఅస్య= ఈుఫాస్వతః జ 
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సూర్యునియొక్కా_గుణ + లవ- క థా = ఒక గుణములో + లేశ మెన + చెప్పుట 

=ఎట్రిది | (మందా (కాంతావృ తేమ) 

os సూర్యుడు (తాను, వనుమాక = ధనపంతు.ై నను) గొడుగై న 

పేదలైన చబాటసార్గ నుసాడం జూడ చేని వారినింగాం జేయుచు, చెరుపచ్చ 

శేలనంతయు నెండిపోవునట్లు గాం జేయుచు మందుమాయలకైన లేక మూ 

అనుగూడ నెండంగొట్టుచు, ఎండబడ లికలనుగూడ 6 బోంగొట్టునట్టి తటాక: 

వేడుకలనుం బోంగొట్టుచు, మహా[కూరు6 గోన యానూర్యునియం షొళసు 

మైనం జెప్పుటెకే మున్నది చెప్పుము? 

పాడు! 

చ, 'తెరువరు లెల్లం దల శిల 4 డీ డిల్లవడ న్మిజబుమిట్లంగన్నులుక్. 

స్తిర గరమెండి బెండువడ 1 స్ుంవు చేడ్పడ శోపనోపధు 

సేకనులు వటి జెటవడం4 జయ్యన నియ్యిను. జెండ మెండున 
కుట 

ఖరతరుండయ్యె నయ్యదియెక్న కార్వ్యగుణంబని చెస్పనోొిప్ప? 

టి. తెరువరులు= చొట సారులు, స్ట్ భూమి, సరనులు = తటాకముల 

రసికులు  ఇనుండుజు సూర్యుడు _ ప్రభువు, ఖరతరుండు = మిక్కిలి తీక్షణ 

డు--[కూరుండు, (సరులు, ఇనుండు అనుచో భిన్నార్లయులందు శేషా 

కారము.) + 

విళాగవసుః 

గ. కిములే? భగవ న మరవిన్షబౌన్లవవుషి వినినసి. (శుణు పుర్ 
0 న యడ ది 

భాగి౯ాP aah 

అ. భగవంతీం= పడ్డుబాశ్వర్య సంపన్ను ౬ డైన, ఆరవిందబాంధవం అవీ 

సూర్య నారాయణునిగూడ, వినిందసి = నిందించుచు న్నాను. పురోభాగిక. 

చుక్తుణములకు (గాడ ముందుపడువా (డా? (భుణు నిను? 

విశ్వ్యావసువు-_._. 

వ. వమురే? భగవంతుండయిన జగద సంధువుంగూడ నిండి! 

చుచున్నాండవు? విను రాపురోభాగీ న” 
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శ్రి. భగవంతుడు :: : పడ్డుణా వై శ్వర్యములుగలవాండు. (వడ్డుణ ములు=జ్ఞూన౬ 
షా 2, లైశ్వర్య) తేజో , వీర్యములు. ) వుకోభాగి=దోవములశే ముందుపడు. 

ఇడడు- క్ని © ౯ సె. వృల్టం ఘృ్బభి రారచయ్య జగత స్తుష్టిం సరీసర్షి యః, 

పుష్టిం. చాగ్విళినన్షి దృష నృణాం, భార నృ నం పినవ్షీ ఫ్ఫ్ స్థిరమ్ | 
(పొజ్టానా మసనర్లనూాగ్గద మముం పద్బాగృహూోల్లాసినవ్ 
కోనసాతి? సమ స్తలోకనువ్భాదం దో భూషణం పూవణమ్! 

జ్. యః=ఏనూర్యుయడు, నృస్టి ఫీః=కిరణ ముల చేత, పృస్టిం=వర్భ మును ఆర 

క ప= క లుగం జేసి, జగతః =లోక మునకు, తుష్టిం=సంతోపషమునుు సరీసర్షి 
వ 

జించుచున్నాండో? నృణాం=మనుస్యు లకు, దృప్టిహు=కను లయందు, పుస్సీ 0: 

బభాననసముగడిని విశినప్టి =వి ఎ వేవపఅ దుచునా (డో? సీరం= నిలక డయెన? ఇల రృన సమృద్ధిని, మడో? ని 
ఫాజ్వవ్రంతేం= -చికటిన్కిపినష్టి = ఎనశింపంజేయుచున్నాడో ?_పాజ్ఞు నాం =జ్ఞానులక్రు, 
ఆకూభజద్ల మౌర్షదం= మోక్షమార్గము నిచ్చుచున్నా డో 2 పదాగ్భరా 1 ఉల్లానీనం, 

అఆ శ్మేస్థాన మైన కమలములను వికసింపంజేయువా.దో ! అము౦=అ్హాయ్యా 

నవం , సభోేకనువ్భాదం = సకలలోకములకును 'న్నేహితునివంటివాం డె, ద్యో 
భవం వణం= ఆకాశమునకు ఆలంకారరూపమైన, సూవణం=సూర్యుని, చ్ 
ఎఖ డు, నస్తాతి=స్తోతీమువేయండు ! 

“శె. వర్ష కారణములయిన తనకిర' ణములతో పర్ణ మును పరి దింపుచు, లోక్షు 

అనం సంతో షింపంజేయువాంటె దే కటిక-నీ కటిని దొలంించుచు, లోేకులకనులకు. 
చూ వుదార్థ్య ఖ్రమును కలుగంజేయువాం డై) ఇట్లు సకలలోకులనుక్్ సంతోవ 
పఅఅచచు, జ్ఞానభ క్ర క్ వె వై రాగ్యములుగల ముముకువుల కె మోమ్మ్పదాయకు (డై, 
ఆకాశ మునంతటిని రత్నీమువలె అలంకరింపంజేయుటయొ కాక, 'తామరలకుం 
గాక వికాసకుండై (పకాళించుదుండు నీ సూర్యునిసో తము చేయనివాం౭ | 
దు ండు ? 

సీ. తనకరనికరము గ తన్గూలముగం జేసి 

తటితప్ప కెప్పుడు6 శ దణిసి మెటున్సీ 
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వర్షంబు గలయంగ $ వర్షింపంజేసి, లో 

కములకు హార 1 $ కర్త "మొనలగి 

తికమవు గాభాంధ 4 తీమిరము ' నెక్క_డ 
నక్క_డ నడంగంగ 4 నెక్కి (తొక్కి, 

జంతుజాలములకు శ నెంతయు. గనులను 

దర్శనసాముర్థ స శ దర్ప మొసంగి, 

ఆ. కమలనిలయములను శ గర ముల్లు నిల జేసి, 

వొజ్జతేతికి మోతు 9 పదవి యుసంగి, 

జగనులకును నేత 4 మగు మి తెనుగు నన 

డట్టిమి( తు. బొగడ + నట్టి. డెవడు? 

టే. తనకర4నికరము=లే నకిరణ + సమానామును; తేన్తూలయుగక౯్ = ఆవ 

చువకు కారణయుగ,దహ్కోన + సామర్థ్య దర్చము= చూచుటయిెందలి + నమ 

వలని శ గర్వమును, కమలనిలయములేను = లక్ష్మీ స్తానముై న తామరలను_ తా; 

రసస్థ్రానయు కైన తటాకములను, మతు (డు= ఎమి త్రయ శే స్నేహితుడు, అట్టిః 

(రుల అకైనూర్యుని, (సూర్యకిరణ ములు వర్ద కారణములనియు; యోగులు 

ముక్తులును నూర్యమండలమును భేదించుకొ నపోయి, పరమపదవి నొందుద 
తనియం (ప్రమాణము. 

వం. యదా నపశ్యన్తి న్తి త మోవిమర్షి నమ్ 
రవిం జనా _స్తత్క_థయ న్రి ని దుర్షైనమ్ 

ధినోతి చామ్మాజతతిం 'సరోగతామ్ 

ధునోత్యసా జేహభ్ళతాం నరో తామ్ 14 
అ. యదా=ఎప్పుడు, తే మః + విమర్షి నంజ = అంధ కారమును + పడంగొట్టువాం 

పజకయిన రవిం= =నూర్వూనిి జనాః=జనులు, నపశ్యంతి= =చూడరో? తక్ =ఆదన 

యును దుర్ధి నం = =దురక్షినముఅని, కథయంతి = = చెప్పుచున్నారు, అసొ= అట్రియీ 

నహార్యుడు, సరోగతాం= సరస్సులందుండునట్టి, అంభోజతతిం= తామరసమూా 

అ రాలా దారా ద 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్ప ర్వేతిహానసహితే ము. 15 

వామును, ధినోతి= సంతో షపఅచుచున్నాండు. జేవాభ్ళ ఛం జ నును నుష్యులగ్సు 

సరోగ తౌంచ= రోగ సహీలే త్వేమునః గూడ, ధునోతి = పోగాకు చుసా మ డుం 

(వంశ స్ట సృ తము) 
ఆాకి ళ్ 

తో. సూర్యు (డు తాను డినపతి అని వాన్స్ప(ఒడుచుం వలం సుందర 
వ్ 

లేనిధినము దుర్దినము-- చెడుదినము అ.:( యాన బేల యూ సీర కలయా ని అవ 

ముదలకు సరోవాసస్థితి క తిషంచు టన వ నే [పెంణులకొ గ "నాసపీ సీత తోొలంిం 
గే శ్ 

చుటనుక్ (-ఆకోగ్యయునాహడలి జేయుచున్నా (డన నుల, 

తే. తగ సరోగతిపద్య సం 4 తతికిం “పూను 
గ 

తగసరోగత పాణిసం Marten ష్ 

దినము, దుర్షిన నుందు 3 $ న్వనివిగసని 

దినము నతడు త మోపినము 4 గిన నము చేని. 

టి, సరోగ తేజు సరః ఆ గో + త... నరక న ఎను జీరియు ౦కు, సు nfo శ WI of గు 

Oy «2 న “ న! శ hx es / $ mt 5ో౫సహితమైెయుండుట; దుగ్గన ముజమట్యు॥ వ. | టల క. Gann 

ర్యూనిపలననే ఇచ్చయింపవలయునని [(పమాణము.) 

న అశాపా లమసా శాయుభయనుబలభిస్యాగు. నీటాంజ నన్ను (ప 
యోభూయస్సుజా[ గత్ప గపిచనుచి: 3 రమా ఖాను గాభానం ౪ దా క 

యా స్తైకాలతై యేఒవ్మి సతిదనన మమా" "6 చే WE సధాఖగి. 
సె హత య్యనవిద్యాతె పజెగవిము వ ర. న్ “ఫునానా. 

అ, శు చిత యా =మనళ్ళుద్ది + నో ఖ్ సుదెంజవకాశించ వార స On ఈం 

భహాసురాద్యాః = బావ్మణులు ముదా నవారు. పొళాయుధ ... గ కీ షు 
వరుణుడు యముడు, ఇం|దుండు, వొయుచు తఈషూానులడు, ౫, GE 
ఆశా పాలేహ=దిక్చాలకులు, భూయస్సు = సేక్షుటు, (ప npr గ 
త్ఫుఅపి = జూగరూక్రులై యుంతయు కాల ంకీడై సల | [ఈ కాటమ లడసి.ను 
యయ మ్మై=ఏనూర్యునికి, (పతిివసం=దీనననము, గాల మ భన దానం ఆ $4” సంర 
మును, కుర్వు లే= చెయుచున్నాకో, సొన ఏసాడిఅక్ట్యూా, రిపిముయాజు సూ 
ర్యస్వరూపమై, (తలయిీాజు' వీద| శాయమయమయిను, విద్యా. గఏవణ వివ్యయే, సర 
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లోకా =సక లలోకములనుక్, పునానా=జపావనము చేయుండిరై, తప 

(పతాపపడుచున్న ది. (సద్ధ రాప్ఫ త్రము.) 
తా. (బవ క్షత వైశ్యులు తాము ఇం(దాద్యష్ట్రది క్పాలురుండియు, ను 

పరిశుద్దిగ (పతిదినమును (తికాలములలో (బవావిద్యాపంతు శై ఏసూర 

కర స్టమిచ్చి పూజించుచుందురో ! అట్టి యీనూర్యస్వరూపమెన (బవావి 

యే సర్వలోకములనుక్ బది తీపణుచుచుండును గాక, 

తే. లోక పాలురు కడు జాగ శ రూకు లగుచుం 

గలుగ దై9వర్హ స మెతండు తం + కాలికార్ష ర్స్ 

మర్థిం గొననీడు, నట్టి (త్ర కీ య్యాఖ్యవిద్వ 

మి! (మయి పవి(త మగు జ$ గత్తయికిని, 

టి. లోక పాలురు=స్వ రైదిబోకపాలురు - ఇందాదిదిక్చాలురు, తె 

ము=త్రిఐర్డ్ స్థ సులు, _తెంకాలిక =|తికాలసంబంధియెన, అర రు స్ట్రము=పూజా(| 

ప్యము, అరి = రో ఢిరికతో (తయ్యాఖ్యవిద్య= = బుగ్యజుస్సామ ములు అను 

[త్రీయీవద్య, మి త్రమయి= సూర్యస్వరూపిణియైన విద్య, జగ త్రృయికి= 

కములకు. 

జనానుద్దిశ ర 

ప్ప. కృత, తిదథ పోహణం కృశ ర థాజ సంతోవణమ్ 

పిశొ చకులభీషణం పృథుత మశ్చటావపేవణమ్। 

విన్న నుగదశోవణం విహిత వారిజో న్యేపణమ్ 
ననుస్కు_రుత లి పూవణం నను నభస్థలీభావణమ్! 

అ, కృత “-(తిదశ 4పోవణం = చేయంబడిన 4 జీవతలను 1 పోపి 

వాండున్కుకృశ -- రథాంగ + సంతోవణం=చిక్కి_ పోయిన ఫవక్రనాకముల 

సంతో షింపంజేయుట కలవాయను ; పిశాచ +కుల + భీప,ణం= భూత ము 
మూహమునకు  భయంక రుండున్యుపృథు + తమః + ఛటా + పేవణంజవిసా 

నశ అంధకారముయొక్క_ + సమావామును ₹- నశింపంబేయువా6ండును) వి 

గద ఛో సణం= వినతులయొక్క_ + వ్యాధులను + శోషింపంజేయువా. 
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విహిత + వారిజ ఊఉ న్నే షణం= చేయంబడిన, తామదలను వికసీంపంజేయుట 

కలవాడును; నభ స్థలీ 4- భూషణం నొ ఆ కాశ ప దేశమునకు, ఆభ రణమునంటి 

వాండంనైన; వూవణం=సూర్యున్సి నమస్సు_రుత=నమసా-రయు చేయాండి! 

(పృథ్వీవృ త్తయు.) (అంత్యానుపాసాలం కారము.) 

తా. వసంతౌది యజ్హ కాలములందు దేవతలను పోషించుచు, జక్కు_పల 

ను సంతోవపబచుచు, పగలుతి రుగుట కై రాక్షసులను భయపజచుచుు అంధ 

కారమును వోంగొట్టుచు, ఆ(శ్రికులరోగ ములను మాన్సుచు, తౌమరలను విక 

సీంపంజేయుచుు ఆకాశ [పదేశ;ును అలంకరించుచు నుండెడి నూర్యుని నమ 

స్క_రించుండి ! అనియెను. 

జనుల నుద్దేశించి. 

డ్. వూవకుోలాగుడ్చుడొగిం స్ట్ బోపకుండై సురపాళికిందమా 

దూవకు(డై , రథాంగపడి + శోవకుండై , ,నత పాళి కామయ 

చ్వేవకుండై , విశా చకుల 4 భీపకుండై , స సరనీజపాళి కు 

న్మేషకుండై, నభ స్థలికి $ నిత్యవిభూపకు డై నవానికిన్, 

టి, పూవకుకి =నూర్యునిక్కి ఒగిక =వరుసగా, శల్గూగుడ్చుండు=అంజలి చే 

యుండి ! ( అం త్యాన్నుపాసాలం కారము.) 

గ ఇత్థం విశ్వావసు ర్విభావసు మభిహ్మునక౯ా (పాజ్ఞలిః కృశాను 

నాసవా ద్వాదశా తానంసమయా గమయావమాసవిమానమ్. 

ఆనమచ్చ తేద్భిమ  నుధ్య ధామాన ముతిమాన మహివూానం 

పరమా త్థానమ్. 17 
Wy ఇ ఇర్జే ం=ఇట్టు, నిశ్వావసుః8=విశ్వాపసువను గంధర్వు6డు విఫావసుం = 

నూర్యుని, అఫిష్టువక్ =స్తోోతము”చేయు చు [పాంజలిః= చేమోడ్పుగలవాండై, 
కృళానునాసనా = కృళానుండను తఎతోడిగంధర్వునితోడ, ద్వాగనశాతానం 

~—~ 

సమయా = నూర్యునిద సజ, విమానం=తి నవిమాన మును, 'గముయామాసన=నడ పెను, 

తద్చింబమధ్య ధా మానం = ఆసూర్యబిం బమధ్య మే స్థానము7ా6 గలవాలడ్రై అతి 

2 
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మానమహిమానం=మితిమాటిన మవా తము కల వాలడ్రై పరమా త్తానం=సర్యో 

తస స్వరూపుంజైన (శ్రీమన్నారాయణుని అనమచ = నమస్కరించినవాం 

డున య్యెను. 

వ. ఇట్లు విశ్వావసువు విభావసుం బొగకుచు, మొగిడి చిన శేలవతోం 
గృ శౌానువుతోడం గూడ దనదునరదంబు నత నియంతికంబు 

నకుం బోవిడిచి, తనా ర్హాండవుండల మధ్యన్థుండై యఖండమ 
హిముండును, బరమాతుండునయిన (శ్రీమన్నా రాయణు న్న్న జీ 

మస్క_రిం చెను, 

టి. విభావసువు=కాంతులే ధ నముగాంగలవాండు-నూర్యుండు, పరమాత్ముం 

డు=పరమాత్త్య-సర్వజీ వాత్ర్మలలోను, సర్వజడ ములలోను ఆత్మ గానుండువాండు, 

జీవాత్తుండు=జీ వాత -సమ స్పజీవులలోను ఆత్మ గానుండువాడు. ఈయాతలే 

నివి =నిర్జీవఘమలు-జడములు; (ఈత్రిపదార్థ ములే= ఈశ్వ రుండం, చిత్తు అచిత్తు 
అనబడును). 

సూర్యమండల మ ధ్యవరి శ్రీమన్నారాయణుని 

నమస్కా_-రముతోడి సోత్రము. 

సగుణనీన వే (పపదనస్ప శాం ఒఎన బే 
చా య ర్లు 

స్వతో ౬పహతపాపష్మనే సకల డేహినా మాత నే! 

నమః కవులవాసినీ నయన సౌఖ్య సన్ధాయినే 

తీముశ్శమవిధాయినే తరణిముణ్ణల స్థాయి నే॥ 18 
అ. (పళ నా గుణ +సింధవే + =(పనసిద్ధము లై నుగుణములకు, సము దముపం 

టివాయకును; (పపదన- స్ప ఎక ౦= పప త్తిని సంబంధించు వారికి, బన్ట వే=బంధువు 

వంటివాండును; స్వతీః= తాను గానె అపనాత పాప నే=పోంగొట్రయిడిన) సక 

లపాపములుకలవా(డును; సకల + దేహి నాం=సమ స్ప పాణులకున్కు ఆత, చేప 

రమాత స్వరూపమయినవా(డును, క మల వానీనీ + నయన __ సౌఖ్య _ సంధాయి 
నే=లన్మీదే పియొక్క్క,క న్నులకు, సౌఖ్య మును చేయు వా6ండున్యుతమ:-శమ వి 
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థాయినే=ఆంధ కారమువంటి తామసగుణమునకు, శాంతిన్తికలుగ(6 జేయువాడు 

న్యుతీర ణినుండల + స్థాయి నే = సూర్యమండలమందు, నుండువాండునై న (శ్రీమ 

న్నారాయణునిక్సి నమః=నమసా్యా_ారము. (పృథీ పృ త్తము,) 

తొ. సకలకల్యాణగుణములు కలిగి ప్రపన్నులను పాలించుచు;ు సకలదోప. 

ములనుక దొలణించి, సకలాత్శలకును పరమాత్త్యరై, అంధ కారమునువ లె త్ర 

మోగుణమును శమింపంజేనీ, సూర్యమండల మధ్యవ ర్తియె, 'సేవించునపు డెల్ల 

దేవ క్రమం కించిదము నిచ్చుచుండు (శ్రీమ న్నా రాయణునికి నమస్కా_ 
రముచేసె 

సీ, శే (శితహితరీ( శ్రీమతే శుభకృపా 
| శీమతే=.స నృ చ్చ్రేయకేసే నమో౭._ స్తు 

సేవి ణో సుశయన$ శేవికే (తినశ వ 

గవిజే దశ వేప జే నమోస్తు 

జివ్ల వే సహాభవ$జిన్ష వే (శీనుహో 

విష్ణవే (పభవిష్లశవే నమో. స్తు 

మాయినే ఫణిఫణాశశాయినే ( శుతిశిరః 
స్టాయినే పురుపార్థశ+ దాయినే స్సు సు 

తే. విహితబంధవే ణసింధే టే నమోస్తు 

నిహతపాపష్మ న నిఖలాత ఫనేనమో౬ఒ స్తు 

తపన మండలిస్థాయినకే * స్తవ నమో౭ స్తు 

డే తనుః శేపే! లవ్షీపో తే! నమో స్తు, 

టి, శ్రీను తే= (శ్రీమంకుయను- లత్నీ దేవియే (వక్షస్థలమున, కలవాడును 

శత + హిత శ్రీను లే =ఆ శితుల హితములకై ₹- క్రీమంతుడును శుభ స 
కృపా + శ్రీమతే = కల్యాణకరమయిన + కరుణకై + (శ్రీమంతు౦డును) 

అస సృత్ +-శేయ నే--మాకు + (శేయోరూపుండునై నవానికి, నమఃజనమ స్కా 

రమ్బు అస్తు=అగుంగాక. శేపి, జే=( కేషభూతమయిన _పపంచమునకంతయు) 
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క. పియెన వా (డును, సుళ యన -- కేపి, ణే=మంచి శయనమయిన ఆది శేషుండుకల 
వాడును [తిదళ + వశ  ఈపి కో= దేవతలకు, వశ మైన, అఫిలానకలవా(డున; 

దళ వేపి కో=దశాపతారములు కలవాడును, బిప్పువే = జియశా లియైన వాడును 

సవాభవ-- జిప్ల వే = తోయుట్టువై వెన, ఇందుండుకలవాయను; (ప్రభవిన్షవే=మి 
క్రి_లి అతిశయించినవాండునయిన, (గ్రీమవహోవిప్ల వేజసనై శ్వర్యముతోడి మవ 

విష్ణువునకు, నమః =నమస్కారము, అ స్తు=అగుగాక. మాయినే = అజ్ఞానులకు 
అగమ్య మెన మాయాచర్నితముకల వాడును ఫణిఫణాశాయి నే=ఆదిశేషుని పడి 
గెలమిోంద శయనించువా-డున్నునై న, పురుషార్ధ దాయి నే= ధ ర్యార్ధ కామమోక్ష 
ములు అను పురుషార్థ ములిచ్చు వానికి, నమః అను = నమసా్యరముఅగ శాక, 

విహితబంధ వే= జ=విధియం క ముగ (పవర్తించువారికి బంధువునై నృ గుణసింధ వే= 

సకల నద్దుణములకును సముద మువంటో వానికి, నమో స్తుజనమసా్యా_రమగు (గాక 

నివాత పాప నే=పరివారింపంబడిన సక లపాపములుకలవా౭యడో న, సిఖిలాత్ర"నీ= 

సకల పపంచములకును పరమాత్త్మ మైనవానికి, నమా స్తు=నమసా్కా రమగు గాక; 

తపనమండలస్థాయినః = మూర్యమండలమందుండు (శీమన్నా రాయణుండవై న, 
తవు నమో౭. స్తు=నీకు నమసా్య_రమగుం గాక; తమః + వేప= అజ్ఞా నాంధ కార 
మును పోంగొట్టువాండు వైన, లత్నీప లే=ఓ్టశియఃపతీ ! తే=నీక్రు నమః = నమ 
సారము అస్తు = అగుంగాక.' (ఇట్లు నమస్కా_రసో తై (వార్థ నాదులందు 

తెలుంగు కావ్యములందు సడ శుద్ధసంస్మ రారో వాక్యములు అనుకరణ ములేక యు 
(పయోగించుట పూర్వకవి ప్రయోగ దృన్నయై యున్నది.) (అంత్యాన్య్నుపా 

'సాలంకారము, ) 

పునః సభ కు సవ వం, 

ర. భానుభానుదల దజబ్బలోచనమ్ 
భ కలోకభవ పాశమోచనమ్ | 
భాను తావమురసవాసినీ నఖమ్ 
హేమవర్ణ్మ మిహసౌతి మే నుఖమ్ ॥ 19 



అద ఇనాం అట అలవి బ్య తొ 
టిపూ ౦ధ్రపద్య టీకా తాత్స ర్వేతిహాస సహితము. 21 

అ. భాను- భాను - దలత్ +- అబ్బ్జ- లోచనం = సూర్యునియొక్క_ + కిరణ 

ముల బేత + వికసించుచున్న -'తామరలవంటి 4 కన్ను లుకలదియు; భ క్త లో 

"క భవ? పాళ - మోచనం=భ కుల 4 సమూావాముయొక్క = సంసారబంధము 

అను-- విడిపీంచునదియు; హేమవర్ద్యం= జం గారువర్ణ ము నై న, తామరసవాసనీనీ - 

సఖం=లక్నీ దేవియే 4- సహోయముగాలగ ల; ధామ=(విష్లువనెడి) తేజస్సు, “సుజ 

నాకు, సుఖం=జఆశందమును, సొతి = ఫుట్రైెంచుచున్నది. (అం త్యాను_పాసము, 

రథోత్థ తావ తము.) 

తా. అప్పుడు పూచుతామరలపలె కన్నులును, ఎప్పుడును బంగారువలె 

మేనివాన్నె యును గలిగి భ కలభవబంధములను విడివించుట కై యామహాలక్షీ 

మే సహాయమయిన (శ్ర్రీమహావిష్లువుకేజ మే నా కానందము నిచ్చుచున్న డి. 

నుజుల భ కిపకర్ష ంబుతో.._ 
పం. రవిస్ఫుర చృరత్సరోజ $ రమ్యప(త్ర నేత్ర మై 

(పవర్యపర్యటద్భవ(ప $ పాశేనాశనాగ్ని మె 

సువర్ణ వర్ణ మై (పసిద్ధ $ శంద్ధస త్త మస్రీ 
రార భం 

నివాస తేజ మిచ్చటికా వి స్ నిఘ్న సౌఖ్య మిచ్చెడున్. 

టి. (పవర్య + పర్యటత్ భవ పపాళ. నాళన అగ్ని = భకా(రోన 

కులయొక్క-_ - (చకమువల్రెతిరుగుడుపడు చుండు  సంసారము(పాపములు) అనె 

డు మహాపాశములను + నశింప జేయుటకు -- అగ్ని వంటిదియు, శుద్ద + స త్త 

ము= పరిశుద్ధ మె + బవ్యాస్వరయాపమైన శ్రీనివాస తేజము =లశ్షీ దేవికి వాసస్థానమైన 
తేజస్సు, వి నిన్ను = అత్యంత మైన. (ప ౦చచామరము) ( ఛేకానుప్రాసాలంకారము 

కృ శానుః,._ 

గ, కిమెేేకేవలం నిర ర్భ ఎ్రణోజి నారాయణోభవ తా వివేక 
లాభవతొ౭పి 'సవనధాజనీకియతే. 20 

అ. కిం అరేజఏమిరా ! శేవలం=బొ త్రిగా నిర్భ్భృణో2పీ = దయయే 
లేనివాండ య్యును, నారాయణః =ఆనా రాయణు(డు, వివేకలాభసనతా2. వీ= 
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(నీవు) వి వేకనును లాభ ముక లబా(డవయ్యును, భవ తౌ = నీ చేత, _సవనభా 

జనీ కియ తే=సోత్రమునకు గా పా తేమగా వేయంబడుచున్నాండు. 

కృశాను(డు.- 

వ | నీవు వివేకమే కోరియు, కేవలము నిమ్మ_రుణుంచే వ, ఎమిరా . వ్రు కు 9 న్ నిష్కు_ రింం€ ల 

యయిన నారొయణునియూడ నీస్తోతమునకు. బొ(తమును 

as జేయుచున్నా డవు. 

త భాహీ.._ 

శా స్వేనాజా నిఖలం జగద్విరచితం స్వేనై వ సనంరవ్నీతమ్ 

ఛినక౯ాహ నగి ముకున్ల ఏవ విధృతానన్నోహి నినోచితః | 
ద వ ద అ ది 

ఉత్పాద్యస్వయము తవరాక్షా ఫలతరూనుల్లాన్య'చారూద కై కి 
war. య ర 

ఉన , తౌా౭ఒపీకిముచ్సిన త్తి జగతిచ్చి త్వాఒపి కీం ననతి॥ 21 
ర ౨ YW టి [టు 

ఆ ఏవః=ఇట్ట్, ముకుంద =-నారాయణు౭6డు, ఆదా= మొదట, 'స్వేన= 

తనచేత, నిఖిలం= సకల్యమెను జగ త్ = లోకము, విరచితం = సృష్టింపంబడినది; 

స్వేవై వ=తన చేత నే, సంరక్షీతం =రక్షీంపంబడినది. వా_న్గ=అయ్యో! ఖిన్టక్ = 

(జగత్తునంతయు) భేదించుచ్చు విధృత - ఆనన్షఃహి = క కొనంబజిన ఆనందము 

కలవాంజేకదా |! నినా-ఆ చిత; = నిందకు-తేగిన వాండు (అయ్యెను, ) స్వ 

యం= తౌను, ఊత్రమాక = మేలైన, ఫలతరూక్ జ=పంగడ్ల చెట్లను, జ త్పాద్య= 

పుట్రించి, చారూద కె 3=మంచి నీళ్ళ చేత, జల్లా స్య = ఉల్ల సీంపంజేని, జగతి = 

లోకములో ఉఊన్నత్తో2_వీ= ఒడ లెజుంగనివాండైనన్సుఉ చ్చిన త్తకిం=నబుకుచు 

న్నాండా! బత్వాఒవీ=నజీకియు. నందతికిం = సంతోవపడుచున్నా డా! 

తా. (తిమూరిస్వరూపఫులడె న శ్రీమన్నారాయణుడు రజస్సత్వ 

గుణములవేత జగతులకు స్నషినీతులను జేయువాంజెనను తమోగుణముచేత 
నం! లెకుధి హూ 

నంసపారము వేయుటవలన తాను నిత్యానందు డే యయినన్సు నిందార్హు (డు 

కావలయునా? లోకములో ఎనండు గాని పండ్ల కై చెట్లు పెట్టి నీళ్లుపోని పెంచి, 

TaE 
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తోడశచే నలీకిజేయునా ! నటికియు, సంతో వపడు నా ! ఏమి? (ఇట_పతి 

వన్తూపమాలం కారము.) 

అ'శుకి దా... 

ఉ. ఈజగమెల్ల చానె సృజోయించు చుంటెంచుచు.౧సాకందోడనీ 

రారాజ ఏనొళకుండగుటశ యో ?ిముదమందశె!నింద వాలు గా 

"కే! జగదిశు, డిట్టిండగు? నే! యెవం డేని ఫల[ పథాన ప్ప 

థ్వీజము వెట్టివె వించుచు ,భశవింబడగ దోచునె[[ తో చియచునే! 

టి, ఈ ఓీజక య ఈరీవన, ఇట్టియ = ఇట్టివా (డు, ఏ దుచేఎవిబ్బంభించునా? 

(ఇట విరుద్ధధర్శ్మ ముతోడి (పతివన్తూపమ.) 

కించ. 

వూ, సపనుక్త్ నునవాప్య దర్చ భరతః స్వాజ్ఞాంవిల క్షత య 

సై న్రవేహ తనోతి లాకిక నృప శృణ్తోజవి దణ్ణం రుపా | 

అ అ న్తర్యా న్యుపథ్యేపవ రృష్టిభ వినో హంత స్వయంనార శే 

యసా౯ పాత యతి(కుథా నతు న కిం నారాయణ నిర్ధ్హ్భృణః॥ 

అ. యః= ఎవడు, దర్పభ రతః =గర్వాతిశ యము చేత, స్వ --అనుజ్జం=లెన-- 

ఊ త్తేరువున్వు అనవాప్య -.అపీ=పొఠదకున్నను, స్వ + ఆజ్ఞాం=జతనడఉా ల్తీరనును, 

విలం ఘేత =అతి కమించునో, తస + ఏవ=వానికేే ఇవా= ఈలోకములో, లౌకిక 

నృపః=లో కానుసారియెన రాజు, చండో2_పీ=తౌను తీకీణులే దెనను, రుపా= 

కోపముతో, దండం=దండనమును,తేనోతి = = చేయుచున్నా (డు;యః=ఎత (డు, 
అంత రామో అపీ= సక లమసోనియామకు(డెనన్కు భ వినః=సంసారులను, అప ఖే 

=దుర్తార్షమందు, (ప్రవ ర్ల స= పవ _ర్థింపంజేన్సీ, వాంత= =అయ్యో! స్వయం= తో స్కే 

(కధా=కోపముతో, తాక =వారిని నార కే=జనరకానుభవములో, పొతయతి 
=పడ వేయుచున్నాండో, సః=అట్టి, నారాయణః +తు = నారాయణుండు ఐ 

శేన్యోన--నిర్భ ౯8 +కిం=నిర్హయంండు + కాలడా - ఏమి? 
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తా. లోకములో (పభువుశా నుండువాండు తనయాజ్ఞ్యను గర్వముతో అను 
సరింపక అతి క్రమించునట్టి మూఢు నే దండించుచున్నాండుూగాన్సి ఇట్లు సర్వాం 
తర్యామియె సర్యనియామకు6డై యుండు నారాయణుడు తా నే సంసారులను 

అ(క్రమములందు (పవ ర్రింపంజేస్తి కోపపడుచు ; నరకములో పడ వేయుచు 

న్నాండే! అతండు నిర్ణయుడా ఏమి ! అనియె, 

ముజియు..__ 

మ.తనమూాజ క జ్హైక్ గొన కెవ్వండివ్వసుధ వె శీదర్పంబునక్ముంచు చే 

కనిపించుక్, &ీతిజానివానిలనుక ౯ శఖండించుదండించుంబో ని 
అనయంబందుంజరింపం జేసి, నిరయంశబందుం బడం జేయుచవో 

ననయంబందుము కుందుండీత (డద యుంగీడంచుం[బపంచంబులోన్ 
టి. అనయంబందుక =అనీతియందు,  అనయంబు +- అందుక = ఎల్లప్పుడును 

(లేక అశేయము అనుదును. (ఇట విభాఐన్యాకావ్యలింగము అలంకారములు.) 

విశ్వావసు:_ఆక ర్ల యేదమ్. 

గ. అహో! తనమతిరతిస్థూలా యతః పరమకారుణికం భగవం 
తం పజ్బ_జవానినీ వాణనాధమపి స్పృృశతిత వూ పాలమ్భః 28 

అ. అహో = అయ్యో, తవమతిః = నీబుద్ధి,అతిన్థూ లా= మిగుల మూఢ మైనది, 

యతో = ఎందువలన, పరమ కారుణిక ం=పరమదయాళు నె, పంకజవాసినీ పాణ 

నాథం = లక్ష్మీదేవి [పాణనీయుండైన, భగవంతం-అపి = భగవానునిగూడ, 
తేన ఆ పొలంభఖ 5 =నీ నిందాఐచనము, స్ప ఎక్ తి=అంటుచున్న ది P 

విశా(వసువు,_వినును యిది. 

వ. అయ్యా! భగవంతుడగు పద్యానఖుడు పరమకారుణికుండెని 
అతనినిగసాడ నీనిందిం చువ చనము స్పృృృశించునదియె? స్పృృళి 
యించుచున్నది కనుకనే, నీముది యిది యతిమాథమయిన 
యది. 



ఇ అలో మల 
న్ 

సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స క్యేతిహాసనహిత
ేము. 25 

వం. చిరాయ సంసృృత్యుద ధా సమజ్ఞనం 

నమజ్ఞనం మజ్జన ఇత్యనోతుజః। 

దయ పయోధి! పరిగృహ్య దుర్దభం 

నిజంపదం [పాపయళతి స్వయం ప్రభుః] 24 

ద అ స్ట ఆ అల [ జారే టం, క 

అ. చిరాయ=బహు కాలముగా,సంస్ఫతీ + ఆదడా =నంసారే మను  నుము, గు 

టు లా ఇ 4 > we” fot eh వల, 

మందు, సమజ్జనం + అపీ=మునుంగులాటతొ 6 గూడ్నవ వొర్యవనను,సమల RAE 

Sogo హోం గ ఖ్ 
ఉజనమస్క-రించు జనుని, మత్ + జనఇతి= వావాయఅని) ధధగా పద అ 

యాసముదు౭ డో, (వభుః=సర్ప సమర్జుెన, అ fhm అ Je" rac 

రా cp లా 

స్వయం= తా స్వే పరిగ్భవ్యా = అంగీకరించి, దుర్గ భ ం=వెగక ౧న, wore iE 

య మేన, పదంజపరమపద మును, (పాప md = 0 “చుచు న్యా ండు. | లోట 
ren 

ను[పాసాలం కారము పంశస్థవృ గ గః .) 

తౌ. సంసార సమ్ముదమం చెంప కాటు. మునుల ముంతే గ్ గండి 

మైన తన్ను నమన్మరించువానిని అంగకె కం చి సగ [హా MR CT ms 

) య 
fh ED wn 

శాయణమూ. ర్తి ఆఅసాగా దణ మె న త్ర నొ సూ ముప! wy లో "S$ COW చ ల? కా. యు. 
ఢి 

౮ 
క 

G. నా "2కు ముంప పొం ది | చాల లును క సల 

అజ్ఞా 
సారమవోస్థినుంచి, వారి * సంతతి ముంతే నుమ ంఖరెవిరాూాషా యే 

బా(రికి దుర రభ అటు నభ స్ట వంబును సో స్ప బు వాభ భక 

చారల నిచ్చు చుండుందనశీయంతే నయొ గ యుస్వీయిబు!! ననీ 
ళీ 4జీ 

టి, ముంపక్ =( సంసార సమయమున ము తనయందు) RETR SECO 

ం అల ఖే అను ఆం అరలో ఖ్ ఖో ః / జ by ॥ సాహైంగముగ నమస్క-రించున, అభసంబు = ఖ్రునర్జిన్మగ హోత మన న్నాయి 

బుద్ధిచేక్ =తేనవారు అను లేలంఫు వేతి 

కించ. 

ఛా. లీలాలోలత నూాంరమామ౫ణ:ు, న్నీలామనొలోగ యు 

ముబ్ళక-కించ మహీమహీశ్వరమయంమన్బుంహా శాన్యూణ్న యన్ | 



26 విశ్వగుణాదర్శము 

ఆకర్షక ద్విజ రాజమప్యతిజవా ద్ధాగివా నగి లోకా _న్లరాత్ 

గో పుం శారిరుదిత్వరత్వరఉవై ద్దాంహ(౫హో రం గజమ్! 25 

అ. ౪88 =ఆమవోవిష్ణువు, లీలా +- లోలతమాం=నిలాసములతో + మిగులఆా 

నక్ర్తురాలై వృ రమాం=లక్షీ ని, ఆగణయక్ =ఎంచనివాండై, నీలాం=నీలాదేవిని , 

ఆఅఆనాలోకయక = చూడనివాండ్; కించ=మలతియు, మహీం=భూ దేవిని, ముం 

చక్ =విడుచువాండై;) అహీశ్వరమయం=ఆది కేవ స్వరూప మైన, మంచం =శ య్య 
నృ వాఠాత్ =తటాలున, పంచయక =విడుచువాండైై లోకాంతరాత్ =ఆన్నృి 
లోకములకం కు మించియుండు (వై కంఠ) లోకములోనుండి, హీ వాంత=ఈూ 

వివో? అతిజవా త్ = అతి వేగముతో, ద్విజ రాజం +- అవీ =గరుత్తంతునిగగాడ ౩ 

ఆకర్ష ౯ =లా-గుకొనువాం డై) ఈ దిత్వ్యర + త్వరః = అతిశయించుచుండు-- వేగ 

ముగలవాలడైై (గావ (వా + ఆ రంజమకరము --(గహీంచుట చేత + పీడిం 

పంబడుచున్న, గజం=ఆగ జేందున్సి గో ప్లుం= కాపాడుటతై ,ఉపెత్ = వచ్చెను. 

(చేశాను ప్రాసాలంకారము.) 

తా. మొసలిచే(జిక్కు_కొని త త్రరపడుచుండు గజేందుని సంరక్షించుటకె. 
ఆభ క్షవత్సలుండైన (శ్రీమన్నారాయణ డు తనసౌఖ్యమునుంజూాడక్క తన్యప 
క్కు_నున్న (క్రీభూనీళా దేనులను నెన్నక, తనసుఖశయ్యయైన యాది శేషుని” 

విడిచి, పరిగిడివచ్చి తేన పాద మునుబట్టుకొన్న గరుడునిక లాగుకొనుచు, ఆసక్ 

లలో కాతీళ మన వెకుంఠలోకములోనుండి యీలోకమునకు. దటాలునది గను. 

తశార్హూలయుగ్రము. 

లీలా లోలతవమకా రను౯ా దలంప, కా+లీల౯ా కుమందల్ప శే 

వీలకా శీల గుణకా గణింపక యొకింగ తేని౯ా, ఫణి గామణికా 
“గేలీక్ణ య్యను మోసం జేసి, యతి వేశగికా వే ఖగ్మగామణి౯ా 
బూాళికాలాయగుచు, రి భూరిదయ'మాీభా!నై కలోకాంతరం 
బో లిక దా(టిధరక్'ద్వరకడిగుచు, నీ య్యా !న( కసం కాంతదం 
తీలేంద్రు౯ బరిరతసేయటకు నశేయ్యే, చ(కవి_కాంతుంై 



| జు ఒడ జట విజ ఎంకో A 5 ' టిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాతాత్ప క్వేతిహాసనహీత ము. 7 

9 ౯ జాల దటంచు పం చెందన చేకాశదది([ క మ(ప(కమం 

గోకించుచురు త్భర౯ శిరము. వేశీయకాన(కముక్జ(క్రమున్ . 

ేలతముకొ=మికి,_లి ఆస క్రి కలదియయిన, రమక్ =లక్ష్మీ దేవిని, మ 
గాజేవిని, నీల్ =నీళా దేవిని శీలగుణక = సత్సభావగుణ ములుగ అ, శే 

=ాకేళి-కాశయనమందు, న క్ర-- సం కాంత + దంతిఇలాఇం[ దుక = మొ. 

' క కమింపయుడిన + దంతిభూపతిని.గజరాజును, తత్ ₹+ఫ్మికమ (ప. 

= ఆచ (కా యుధముయొక్క_ + పరాక్షమ(ప కారమును, ఉరుత్వరక్ =. 

తో. 

పాళాంతరము. 

నలె హృదయవి $ లోలమొ తనరు (శీ 
చేవినినై న, భా 3 చేవినై న 

హాదివ్యశీం న్ $ లాదేవినై నను 

దల్పక భోగీం[ దు (| తల్పమెన 

వతితూర్లు వెననుశేనా సుపర్డుని హారి 

వెనుక నాకర్ణి ంచు శ కొని యనేక 

భోకము ల్క_డచి వి 4 లోకించు చెక్క_డ 

నెక్కడ నని యిలంశే జక్క డిగియె 

క వువోమవాుం డెంతటి * యతిశయదయ 

కలుగువాడొ యంతటి త్వర శ కలుగువాంణె 

వయ గుచు గజరాజర తార్థ 1 మంతకు మును 

నునును న కంబు. జ[కంబు 4 దుముక (బని చె. 

) మై= విలాసముక లిగి వాదంజివిలోేల = తేనవక్షు స్థలమున విలసించునడి ,. 

కె నను=ఆతి వేగము కలవానినై నను, ఆసుపర్హుని=ఆగ రుత్త్శంతుని, ము 

ఈు= అమిత లేజబోమయు౧డైన యావిష్లవు, 



పట్టుకొనంబడి, చాలాసంవత్సరాలు లాగిలాగి బాధింపబడుచు, ఆవాోరని| = దులును లేక కేవలము (పాణమా[తమతోనుండికూడ ఆగజ మెందత్లినో (౩ 
ర ంచుచ్చు తనబాధ నోర్యంజూలక తాను తుదకు ము _కినే చెందవలెనని | ఇతో 
ర్థింపంగా, ఆవచ్చినవా రెల్లబారును మావలన నగుపనికా దిది యా వె కంఅాడొ 
'ఫతిపనియే ఆని నిశృయింపలా, ఈగజేం[ద మప్పు డామహోవిష్ణువును _౩తొా 
ర్థింప యత్నింపలానె, తోడ యామహాోవిష్షువు తేనదేవులతో వైన డాలు 
పకయే పరిగిడివచ్చుచున్న యావిష్ణువుపాద ములను ఆగరుత్శంతుండు పాూ౭కి జవ 
చ్చి పట్టుకొన్నన్సు ఆగరుత్యంతునిగూడ నీడుచుకొనిపోయి, తనకును మూ 
దుగాబోయి ఆమకరిశిరమును ఖండించుట 3 తేనచ్మ కమునుపంప్కీ యామ౭ో 
కృపాళువై న యీ యా రరయుపరాయణుండు శ్రీమన్నా రాయణుండు తనతో 
_స్తస్పర్శ చేత నే సంరక్షించి మోక్ష పదాయకు (డైన యాతనిచేతనే వూక మూ 
-చింప౭బడిన గంధర్వుండు. 

నా వె కో మువాతా హతాఖలనుహోరమ్భం చుదేనోచ్చకై 
శృణ్ణంఖణయితుం హిరణ్యక లిపుం వేదణ్ణ ముత్క_ణ్ఞయా | 
-సి ంహంవేవషమ శేవభీవణమహో Pగృహ్హాకా త్య రాగారవాత్ 
(సహ్లాదవ్యసనాసహిన్లు రుదగా దాక కోణేరవః, 26 r ag) 

అ. వైకంఠః=విష్ణువుు మవా తా=మవాశ్తైన, మదేన=నుతు చేత, వాత-- ఈ టా 
అందె 

శరిల + మవాత్ + ఆరంభం=వాతీముషవేయ (బడీన, సకలమెన గొప్ప, కార్య క 
యత్న ములుగల దై, ఉచ్చ = ఎక్కువగ చండం =తీక్ష, మైన్క పారణ్యకళిపుం == 
హౌరణ్యకళిపుండనెడ్కు వేదండంజ ఏనుంగును) ఖండయితుం=ఖండించుటకై. 

3 

ఉర్కంఠయా= న్వేచ్చతో, అ శేషలీవణం=ఐ అందజకును భయంకర మై, సెంవాం 
=సీంవాస్వతాప మెన, వేవంజరూపమును, గృవ్హాక్ =(గహించుచ్కు అహసో= ఆఆ 
వో? త్వరాగారవాత్ = వే గాతీశయముపలన్న ప్రహ్లాద +వ్యసన 7 అసహిష్టుఃజ్యమ 
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హ్లోదునియొక +వ్యసనమును £ సహీించనివాండ్, ఆకంఠ 4 కంతీరన! = కింగ్ 

ము పర్యంతము +- సీంవాయుగా, ఉద గాత్ =అవిర్భవిం చెను. 

స్ తు ర శ ఆం jal (౯ తా. ఆమవోవిష్లువు మత్తు చేత సకల పమత్నే యులును చెటుముచు, వ హో 
భం వాది ( 

క్షు ముగనుం జెడి యేనుంగును సింవామువ బె ఆహిరణ్యకశిపుని సంవారించుట ౫ 
కం ॥ 

తానును కంఠ ముదనుక నింవాస్వరాపు.డె ఆ(పహ్లాదునిన్వసన ము నోర జూ లక్ష 
యె భళ్ళు యు 

అతి వేగముగ ఆవిర్భవిం చెను. 

శాక ం0ళంబుం దనుకకా భయంకరవుపహాో * కంఠినవంబ , నవా 
యా 

కుంఠంబై , పడ స్తంభ, ముద్ననిలి, న శకుంపుం డఖంవతరగో 
యా అలీ భి చి ర! ॥ 

త్కంళం బె బడ్ యాహరణ్యక శిపుంశేగ ౧న సు [దుం 

వక్ తీవింబడిగ దుంచి. పో చె బణతుం$ బహాదు( భావోదుం ౮ = 
“ భళా | గొ ౮ ళ్ 

న. రవ? ఆకుందంబె = నేగ ముతో పూర ము అస్లాం fr న Mah a Gg 
షు అగా 

ధక్ =అత్యంత మైన + వే~ నుందు +-అ సే ఇతో, Tua MN పుస 
య గి! + fet 

"రేవక్ =రీతీగా, [పణముక్ష =తేనకు ([పరకామఘముఎయుస*ల్తెసన  సావీ్చు, 
_ జా వ. ము, 

గాడ = అలో "సవోదము గలవా 6డగునట్టు"౫ా, (పో గక రి తీం జను, os పమా) 

(వన్లాదుండు .---లీలావతీ హిరణ్య క శిప్రులకొమారు (డు. జగ లకు పిపి RE 

యైన తనతం(డితో సర్వదా వినాదపడుచు, థస్నును గెనతేర్యికే చు Ey 

ధలు పెట్టుచు విప్ణుస్తరణయే కూడదని ఫగోేధంచి. ననోజంచి గుద శాళొడు 
కును పధింపరా(౫౫ా, ఈవిస్టుభ తుండ న పవ్లోదుం బాధలు పదంజూం! గస్బ్వ 

డు మొజి పెట్టి స్వామిని (పార్గి ంప6ంగానె భ కృపరాయణు (౫ స సా పురా 

యదణుండు ఆ నెొంలి విన్న తోడా ఇటాలున అసి రైక నేంధ్ము. దుక్చ లించ్, 

నరసింవారూపముతో. గనంబడి యాహ్ిర ణక శిపుని గంపా రర చిన కరా లై, 

చెత సే సంరక్షీంపంబడినవాండు. 

హీరణ్యకళిపు (డు. దితి కశ్యప ప్రజాపళు లప గుండు, హీర ణ్యాతని యన్న; 
వీరిరువురును సనక సనంద నాదుల శాపము చేత ౧క్షను'తె విస్తువుయొ॥ |. నర 
సింవారలూపము చేత నిఠ (డును సం*వారూపమువేత నితనితిమ్ముండు హిరణ్యూ 
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ఈ 
శండును సంవారింపంబడిన జయవిజయు లనెడి వె కంఠ ద్వారపాళ కో లు 

నృసింవా పరాహావతారములు ఆ దశాపతౌరములలో మూం౭డనవ నాజ్రన యవ 

“తారములు. 

అన్య చ్చ. 

శి, అవేనువ్యాపారాక లన మతురీస్సర్శమచిరాతీ 

అనున్మీల త్తంతు _పకరఘటనాయాస మసకృత్ | 

విపీద త్పాంచాలీ విపదపనయెక (పణయినః 

పటానాం నిర్యాణం పతగ పతి కేతోఒరవతునః 

అ, అనకృత్ = పలుమాణును, విషీదల్ + పాంచాలీ + ఖైుపత్'  -[ అపనయ 

ఏక. (పణయినః = దుక ంయురు్న ఎ (దాపదియొక్క_ _౬ ఆపత్తును [పో 

గొట్టుటయందు _ ముఖ్య మెన _ [పేమకలవాండై ను పతగపతికేతోః = గరుడ 

ధ్వజుండగు విషయ. అవేమ + వ్యాపార + ఆకలనం= దో నెహొక్క్కా 1 
పనితోడి + కూడికయేలేనిది యు, అ -- తురీ ఓ స్పర్శంజనాజెనంటు తు యే -- 

'లేనిదియు, అ_(ఉఊన్నీ లత్ +తంతు +(పకర + ఘటనా + ఆయా “డు గాదె 

డి (నూలి [. సమావాముతోడి + కూర్చునందు  (శమమే లేనిది 

రాత్ =ఎత్వరతో, పటా నాంనిర్హాణం = న స్త))ముల నిరాణము, 

అవతు=రవ్ష్నీంచు. గాక, 

27 

తా. నూలు కండె నాడ దోనె మొదలైన చేతసాధ 

దుశ్శాసనునిపలన దుకిఖించు చుం డెడి [దాపదియాపతులను 

లాపన్నివారకులడె భ కవత్సలుండే యా నారాయణమూ 

మూర్తి అతిత్వర-గా నేయు నేత మములను గాపాడుగా! 

మజిమయమొకటియు 

ఈ, నూలునునా జెక ౮ 

మేలగు లేం కయ్య 
న | 

| 

కః. 
. 
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వాలికి చేసి యి చ్చు హారిశీచాతురి యెతజీన నాని మ 

వమ్లలినిగాచులాంతం. జెలి  నుములిక మజం గాచురీతిగాన్. 
శీ 3 2 

టి. నూలుకొనక్ = పయత్నింపయగా, చాతుక=అనుటితభుట నాని ప్రణత, 

ఈ మలిక య్సు అజక్ =దుకిఖయు;-నశించునట్లు. (ఉఊ ల్చేంేమూలంకారము.) 

పాంచాలి = (దౌపది. పాంచాల దేశ ఫురాజయిన [దుపదరా జుకూ6తుర్కు 

పాండవుల పెండ్లము. ఈ పెపూర్వజన్మ్యమున ఇంద నేన అనుపేరితో మొద్దల్య 

మహామునికి భార్యరు. యుండెను. ఆమౌద్దల్యుండు తనక ర్మాధీనమున కుస్టరోగి 

ర్రమెయుండియు, తినకు బహుకాలముగ పతిభ కికలిగి పరిచర్య చెయు చున్న 

దీప పతి|వత్ అని సంతోషించి, ఆమెను వరము వేడు మిచ్చెదనని యడుగ 6౫, 

ఆమె నాకుపతియైన మోయంబె య పేక్షయెకాక వేటయ పేకయు లేదనియు, 

మబుచటిజన్లమున కాశిరా జుకూ (తురై క న్యాత్వమలోనె శివునిగూర్చి ఒబవాు 

"కాలము తపస్సు చేసీ యతండు (ప్రత్యక మెన పుడు తనకు పూర్వజన్మమునుండి 

కలిగియుండిన పతిభ క్రై వాతి పత్యధర్మములనుబట్టి పతిపతియని మైదుపర్యాయ 

ములు వపరమడుగ6గా, అశ్షుయని వరమోయంబడి, ఆత ర్వాతి జన్యములో కృష్ణ 

అని పేరితోపు ట్టి యాధథౌపది పంచపాండవులకు భార్యరమె ధర ఫీమార్జుననకుల 

సనాదేవులకు స గ (ప్రతివంద్య (శుతసోమ (శుతకీ ర శతానీక (శుత'సేనులు 

ఆను ఉపపాండవులను కనుకొనినయా మె. 

అపరంచ,. 

మ. కాకశో ఎం వ్యజహదమితం, వృద్ధగృ, ధోఒప్య నేకాకా 

లోకాకాలేఛే,కుశల వముగమ ని న్ని రగిపాదం నిపాదః | 

రాజ్యం ( (పాపా క పినిశ్ చరా రాఘన తే మురారేః 

వాదేవాచాం జయతికరుణా పశ్య? పద్యాసఖస్య। 28 

ట్. మురారేః =విస్థువుయొక ్క_, రాభువక్యే= క్రీ రామావతారనుందు, కా 

కః = కాకి అమితేం=అధిక మైన, శోకం =దుశఖమును, వ్యజవాత్ =విడిచిపె క్రై 

ను. వృద్ధ సృధ ౨)౩(అవీ - ముసల్మిగద్దయుఅ నే కాకొాలోకాక క నానాలోక 
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ములను, లేభే = పొందెను. నిషాదః =బోయ (డు, నిర్వి సాద ౦ =నిర్జుకఖమయిన, కళ 

లంజ శేవముమును,అగముత్ =పొం'దెను కవి, నిశిచరౌ = కో (తిద్దయ్య ములు రెండు 

ను, రాజ్యం= రాజతీకమును పాపై=పొంటెను. పద్యాసఖస్య=లత్షీపియు.డెన 
యావిష్ణువుయొక్క_, కరుఇా= కృప, వాచాంపారే= వాచాతీక విషయనమంద్రుజ 

యతి = సర్వోత్క్భృప్టము గానున్నది. పళ్య= చూడు? (మందా, కాంతావృ తము.) 

తా. ఆమహావిష్లువు (శ్రీరామావతారమున కాకాసురుండు తనచేత నె (బ 

హోస్తవాతు.డై నిత్యసుఖ మనుభ వించునట్లున జటాయువు రావణ బాణవాతు 

డై తనచేతనె సంస్కరింపండి నిత్యానందమనుభ వించునట్లున్కు గుహుడు 

తనయందలి భ క్రి పారవశ్యము చెత నిత్యవిభూత్యానంద మనుభవించునట్లును, 

సుగీన విఖివణులును తనయందలి భరి పారపశ్యమున నే పట్టాఖిపి కలై సక 

లానందము లనుభ వించునట్టును జెసినయతేని ద ౫ూళుత్వే మిట్టిదని మమెవరికి (గా, 

ని వాకువ్వవలను గాదుగ దా | 

ముజియునొకటి.____ 

ఉ. కాకముశోక ముంగడవం,కీగద్దయియిద్దయ, చీకుగద్దయీ 
లోకములన్సి యుంగ డవ ీ లోదముఖేదనుమాని, మానితం 
బౌ కుశలంబుబోయంయగన,$నద్దిర? తద్ధరి కోతిభూత ముల్ 

'సేకొనర్న బౌజ్య రాజ్య, మెటుశసేసెనా. చునీమభి రామరాముండై . 

టి. కద్దయజ=కద్దు అయ్యా? ఇష్దయ=ఇట్టిదయ, తమ 'ఖేదమ = (కాక 

ధకిరాతులు) తమదుశఖ మే, అద్దిర=ఆహో ! తద్ధరి= ఆవార్కి కాకము= కాకా 
సురుండు- ఇంద పుతుండయిన జయంతుడు, గద్ద = జటాయువు - అనూరుఫు తు6 

డయిన పవీరాజు, బోయ=గుహు(డు-శృంగిబేరమున కిరాతేరాజు కోంతి= 

నుగ్గీవుండు కిపి_ంధయందు వాలి సోదరుండైన వానరరాజు భూతీము=విఖీవ, 
ఇుంకు--లంకయందు రావణసహోదరుండయిన రాతసరాజు, 

కా కానురుడు.--వీండు గర్వముతో బుద్ధిహీనుండై నీతోరస్థలమును పొడిచి, 
ఒంటికంటి చూపుతో పడి పాజిపోయినవిండు. ఏడ చేజేర దునకు జ్యేన్ద పు 

(తులడై నలకూబరమన్న్మథులవ లె సుందరుండని పేరందిన జయంతు6డనువాండు. 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాతాత ఏ ర్ర్వేతిహో ససహితము,.  కికి 

జటాయువుజగ్భధ రాజు, ఇతడు క ళ్యపువిపా తుండు అనూరుని పుత్రుడు, 

పంచపటియందు రావణుండు నీతనెక్తుకొని పోవునపుడు అడ్డగించి వానిచే వధిం 

భంబడి శ్రీరాముల చెతులార నె పంచసంసా్యాా_రములు వేయంబడజినవాండు. 

కిరాతుడు. గంగాతీరమున శృంగి జేరమన సురమునకు రెజు ఇతండు 

గంగను పడవతో దాటించి |శ్రీరామానుగవామునకు పొతుండై పరమభ్ధ క్లూ 
డేన కిరాతరె జు 

న్ సు గీవుండు.-- ఇత (డు వానరరాజ్హు బుక్షరజునికెమారుంద, ఈబుకుర 

జుండు పార్వతీశాపము చేత పురుషులు శ్రీలనటి కొలనిలో స్నానము చేసీ క్రీ 

మై నూర్యునిపలన శేతస్సు [గీవమున పడి సుగీవుండను పేరితో పుట్టిన వాండు. 

విభీషణుడు, రావణుని రెండవతే మ (డు, ఇతండు నీతను (శీరామున కొప్ప 

గించి (శేయోవఐంతు(డవు కమవని బహువిధముల6 జెవ్పీయు, ఆరావఖండు విన 

క తేన్నవమానించినందున, తా నాశీరామునె శరణాగతి జేసి అతని యభయ 

[(పదానమునుగొన్ని 6ెవజకానంతలర ము లంకొ రాజ్యమునకు పట్టాఫిపి కండె స స_ప్పచి 

రోంజీవులలో నొక(డుగా నుండువాడు. (నిరం జీవులు అశ్వ ఖైమా, బలీ, 

వ్యాసో, వహానుమాంశ్చ, విభీషణః, కృపః, పరశు రామశ్చ స ప్రై "లే చిర జీవినః. ) 

గ, త చేవందేవపరిబ్బ 'ఛేదయాపయోనిభానవీ ఉప పన్య స్తంనైర ర 

ణష్టంతవ తావద నై పుణ్యమపుణ్య ఫలం బు జీ; వశునయతి.. "29 

అ. తత్ =కనుక్క ఏవం= ఇట్లు, దయాపయోనిథా.దయా సము దుండయిన, 

దేవపకిబ్బ భే =సక లదేష ప్రభువునందు, ఉఊపన్య సం = ఆరోపింపంబడిన, నెర్ప 

౯ఇ్ట౦= =నిర్ణయత్వము, తవ= =నీయొక్కొ, బుద్దే? = =బుద్ధిక్కి ) అపుణ్యఫలం= పుణ్యము 

నకు ఫలముకాని, అనై పుణ్యం = ఎనిఫుణత్వము లేమిని, వీశునయతి = నూచించు 

చున్నది. 

తా. పరమదయాళ్ళువై న పరమపురుషునియందును దయాహీనతను చెప్పు 
ట నీ ేర్చులేనితనమునె తెలుపుచున్నది. 

వ, కాబట్టి యిట్టి వావాముగోచరంబయిన దయను గడలి క్రి 

ణింగలిగి వేలుపుల (పభువగు పరవుపురువుని విషయమున 
3 
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సయితము నీనిర్ణరించు నిర్రయతావచన, నుభాగ్యమునకు 
ఫలనుయిన నీబుద్ధి నామర్థ పము లేమి కే సూచన మగుచు 
న్నయది. 

శృణుతావత్ .___ 
శా, జీవానాం దృవ దాది నుత మయ తాం స్వన్లా పవన్తాస్సదమ్ బేహంద_త్తవతి (శియకిపియత మే నై వ్రూపకారస్త్య్యృతిః | దుగఖే జాతుచి దాగతే స్వకలితా దువ్మ_ర ణః ప కి మా ది ళీ "3 ద్ద ; 9 _ 

శ జ 

నాథ హాంతివి ని రాగి వ్యసనిభి బర్డ్ ప్రణ్యామారోప్య తే। 
అ. దృవత్ +-ఆదినుత్వం=తాయి + మొదలగునవి యగుటను, అయ తాం. పొంనుచున్న, జీవా నాం=ఆత్ లకు, స్వర్ష +- అపవర్ష + ఆస్పదం=స్వగ్దమున కును + మోక్షమునకును ఇ ఆధార మిన, దేవాం=శరీర మును, ద_క్రవత్రి=ఇచ్చుచు "వ, (శీయశ్యవీయత 'మే=ల క్షీ పతి యందు, ఊప కారస్యృతి?=ఉఊపకార ముతిలం చుట, నఏవ= లే వేలీదు. న్వ+క లితా త్ =తన చేత్ _ వేయయిడిన, ప క్రి మాత్ = ఫల కారియగు, దువ్కర్శణః =దుస్కృత్యమువలన, దుక ఖే=దుకఖయు, జూతు చిత్ =ఒ కానొకప్పృడు ఆగ లేసతి =వచ్చినట్టులయిన, ప్యసనిఖిః = ఆదు కఖయుగ లవారిచేత, నిరాగసి=నిరప రాధులడెన, నాథ = ఆజగన్నాథునియందు, ఇ ర ్రణ్యం=నిర్ణయత, ఆరోహ్య తేజఆరోవింప(బడుచున్న ది, నాంత=అయ్యో 2 తా. పాషాణపళ్వాది దేవాధారులకులహాడ కర జన ములవలన స్యర్ల మోకు 

దుశఖకర్మలలో నాతనియం చే లేనినిర్లయను తెచ్చిపెట్టుచున్నా క. అయ్యా? వినునుంత మను... 
ఉ. తాలుగ అప్పగాం బొడమి శ ఆఅ ప్రొడిగకైడి పాణికోటికి౯ా వాలుగ నర చేవా మపీీవరము స్వర్గము నిచ్చునచ్యుతు౯- 

ar? 
౧ ౧ బోలలో నన్నకున్నం దవు+పొం దెడిదుఖము పట నిటయీ 

(ళా య జోలియులేని వానిపయిలేజొప్పడం దవ్పిడుచుందురక్క_టా Pp 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్ప ర్వేతిహోససహాత ము. తిగ్ 

శ్ర జాలుజప్ప గాక =అవాల్యాది శిలారూపముగ, వాలుగక్ =అతికయ 

ము, పోలయగకొ=దక్కు ౧, చొప్పడక =స్పవ్హముగ. 

౫. హంత? జంతవః పామశరాః సాగపరాధం పరనుకారుణికే పర 

స్ (బహ ఇభ సంతి. 81 

అ. వాంత =అయ్యోో? పామరాః=నీదులెన, జంతవః= జంతువులు, సాా(పరా 

భం=తమయపరాధ మును, పరమకారుణికే= అతిదయాళు వైన, పరస్మిక (బవ్వా 

అి=పర్మబవ్యాయందు, అధ్యస్యంతి =ఆరోవించుచు న్నారు. 

వ. అయో? అట్టు సామరులు పరవు కారుణికుండయిన పర బహూ 

ముందు. దనుకమయసరాభము లధ్యవసించుచున్నారలు. 

శా, శ్రేశ త్యాగకృ లేఒర్పి తేన కరణవ్యూహేన దేహేనచ 

స్వ్రనర్థం బత? జంతు రార్టయతి చేన్మంతుర్నియంతేః కుత | 

శై స తుజయాయ నె నజ గురుణాద శతె_థ తేనె వచేత్ 

ప పుక్ళోహంతి నిజంవపుః కథయ "రే తతాపరాధీతుకః? 82 

అ. శ్లేశ + త్యాగక్ళ లే= కష్టములను" విడుచుటకొఅ కె ,అర్సి తేన= ఇయ్య 6 

బడిన, కరణ + వ్యూహేన = (చకురాది) సాధన ములరయొక... స సమావాము 

చేతను, దేహేనచ=దేవాయు చేతను, జంతుః=జీవుండు బత=అయ్యో ! స్వ 

అనర్థం = తన¥-+-చెటు ఫును, ఆర్జయతి చే త్ =సంపాదించుకొనుచున్నా (డేని, 

నియంతుఃజనియామకు (డైన ఆస ర్వేశ్వరునికి, మంతు।ః=అపరాధము కుతః = 

ఎందువలన కలుగుచున్నది? శ చే) =ఆయుధము, శతు + జయాయ = శత్రు 

వులను +- జయించుకొణి కె, నె జగురుణా = తనతం[డి చేత, ' ద తేసతి= ఈయ 

బడినదె నయెడల, అధథ=ఆవెన్క, తేన? ఏవ = ఆయాయుధముచేతనే పు 

(తఃజకుమూరుండు, నిజం--వపుః = తనదై న+- దేవామును, వాంతి చేత్ = కొట్టు 

చున్నా6డేని, కే=అరే? త్మత=చారిలో, అపరాధీతు =అపరాధ ముక లవాంటో, 

క్యు ఎవండు? క థయ='చెప్పును ? 
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తొ, శ్మతువులను జయించుట కె చే తరడియిచ్చిన యాయుధము వ్ 

నే తనచేవాముసే 'కొట్టుకొనునట్లు; సర్వకష్ట ములను తొల =~ 

్వేం రడియణయులతో నీ జేవాయు నాసన్వెశ్చరుం డీజంతుజూలము = 

ఆదియడి జానిచాన వేత తనతనేే యినర్థ మునుకూడ తెచ్చుకొనుదు, = 
డౌ వాన మాం, *ీ ఇ జగన తం, వయ 9 దాచాను ట కమా? ఆయిచ్చున సక్వాళరువితప్వా! 

చ, కరణక్ కెబరంబు లిటు శ కష్టము నష్టము -కొంగనీ, వా 
గదవము వె క్ “ంచుల్మగిం చుకడ (/ కష్టమునిష్షము గాలా జ 

శ్వరునిదెత ప్పువితం[డియరి క వె వై ననపు తునకియ్య:= 
శిరము నెదూని( వేసి$ కొనల జెప్పుమిగియొ స్పమి యీని?- : 

టి. కరము=మిక్కి_లి, అ నె= ఆక రణక శేబరములా, (కించు == 
అరక =శతువునుు వైపక అ= వేయుటశేే, అయ్యసిక్ =ఆఖడ్డయుం 
మి=ఆనిస్థము- దోషము, (దృష్టాంతాలంకారము.) 

కిం బహూుునా.___ 

వా, శాస్త్రంభూరి నిజస్వరూపమత యే స్వాఠాధ నార్థం నా 
సభ్య్యానాయ మనశ్చ బుద్ది మనసూ ఘా లబ్దుంచ తీశా 
తత్యాన నప్వుప బె్టు ము లేముగురూకా దత్యా౭ నుణ 
సంసాే తదపి (భమేను యది కిం కుర్వీత స స ్వేశ్వం ని 

ఆ సర్వెళ్వరః = = జగ వీళశ్వరుండు, నిజశ+ా స్వరూప + మతయే_=, 
రూపనుందు +జ్ఞానమునకె , భూరి= =వి కేష మైన, శా స్కం=కారీరను - = ళా 

ఇ 

సే 2 1 ర = = b= wy cr, 
సంమునుక 5 స్వ్శశాఆర ధ నార్థ్యం=తేన్ను _ ఆరాధించుటకె, వప్తుల: 
నుక, స్పశ థ్యానాయజ=తీన్ను +ధ్యానించుట కై, మనఃచ = మనని 
అ రాదికంచ=తీ రాదులనుక, లబ్బుం=లఫించుట కె, అనఘాం=నిరో శన " రా ణి య 0 ది శ సంజ పరిళుద్ధినిక 3 త తాని + ఆవ్ = ఉపనిష దాది తత్యములనుకూాం డై 

సుం=ఊపచదేశించుటక, ఊ త్ర మగురూక్ = గురు శేస్తులనుక =౫ ర మె అటి అ 
im 

yb లీ 



సటిప ప్పణాంధ పద్వ టీకాతాత్స ర్వేతిహాసనహీతము, ఫ్ 

చ్చి, నః=మనలన్యు అనుగ్భఫ్లాతి = అన్నుగహీంచుచున్నా (డు. తత్ అపీ=అద 

బ్లుండియు, సంసానేజసంసారములో, [భ మేమయది=తి రుగులాడుచుంటి మేని, 

సర్వశ్వర-ఆసర్వేశ్వగుండు, కింకుర్వీత= ఏ మి చేయును? 

తా, స ర్వెశ్వరుండు మనకు స్వస్వరూప పరస్వరూపములను తెలిసికొనుట 

క శారీరశాస్త్రా దులును, తన్నారాధించుకొనుచు పరిచర్యాపరు (డై యుండు 

టకై లయాపాంచ భాొతికశరీరముశళు, తేన ధ్యానించి యానందించుకొనుట కే 

అంతరిం| దియమును, సక లతీ ర్థాదులు లఫించుట కై తాత్నా_లిక సాత్విక ను 

ద్ధివి శేషమును సకలోసప నిషచాని తక్వవి శేవషయుల నుప దేశించుటకె యాచార్యు. 

లనుక అనుగవాంచి యుండల్యూమన మాపూర్వకృతక ర్యానుసార ముగా ఇట్లు 

సంసారసము[దములోపడి చెడుచుంటి మేని, ఆజగదీశ్వరు. జేమిచేయంగల6డు. 

ఏ శేషము (చెప్ప) నేల? 

మ. తనరూపుకా చెలియ౯ దనుకాగొలువం, ద౯ శ ధ్యానింపందిర్థా 

దులీం। పున సేవింప, బరత్వతత్వము లపా+ల్పు౯ జలం నొ 

శ్వా స్త్రము౯ | దనువుకా, జి త్రము, సత్వశుద్ధియు, గురుకా, దా 

మోదరుం డచ్చియుక్ | దనుంగా సంసృతి. జిక్కి. (నుక్కి 

సుషియకా $ దా నేమిచేయు౯ా జనున్, 

టి, తీస్టాదులు=దివ్యతీర్థ దివ్వదేశాదులను, పరత్వతత్వముల పొల్పుక్ = భగ 

పత్పరత్వత త్వాదులవై భవమునుుసంసృృతిక = సంసార ములో,((క్రమాలంకారము.) 

భూలోకవర్జనము. 

(ఇది-పదు నాలుగులోక మలం దూర్హ క లోకము కేడింటిలో మొదటిదియు, 

అధోలోకము వేడింటికి వపెదియు స ప్తసము[దములకు నడిమిదెయు, సకలవిధ 

లోవారత్న నవీనదపర్వతాదుల కా స్థానమును, సకల భగపదవతార భగపద్వి 

[గహాదుల కాస్థానమునై న మానపలోకము. ) 

౫. (ఇతి పరి! -కానుకా కించిదు త్తర ముపసృత్యాథ సా దనలోక్య 

చు సఖై? సక లపునుపొర్థ సాధనానుష్టాన సాధనభూతం తా 

వదవలోకయ భాలోకమ్. 94 



శిర విశ్వగుణాదర్శము 

అ. (ఇతీ=ఇట్లని, పరి.కామక్ =(పిమానమును) నడువుచు, కించిత్ +ఊ 

త్రరం= కొంచెము -ఊ త్రరయగ, ఊపసృత్య=జరిగి అధస్తాత్ చ = (క్రిందు 

గాను, అవళోేక్య=చూచి,) సఖే= ఓ సే న్నేహితుండా! సకలపు రుషార్థ +- సాధన 

+ అనుష్టాన +- స్థా నభూతం= సమ _స్పపురుషార్థములకును + సాధ నః యుత న ధన 

లయొక్క_ + అసుష్టించుటలకు4- ఆధారభూతమైన, భూలోకంతావల్ = 

లోకమును, అవళోకయజ= చూడుము ? 

వ. (జగత్సంహృతి(సభ్ళతియగు సర్భముకా గర్హాధినముగాని, భో 

గవానునికార్యముకాదు. కావున,నతనికి చేశ మనను గరుణా 

హీనత గలుగదని వా|క్రుచ్చి)(విమానంబు వూనిచ్చుచుంగాం 

చె ముదీచికిం జనుడెంచి, దిగువ నవలోకించి, సఖా? సకల 

పురుషార్గ సాధనంబై న యాభూలోకంబు నాలోకింపుము?ి 

టి, పురుషార్థ ములు---ధర్ష్య అర్థ, కాను మోతచతుషస్ట్రయము. 

భువమవలోకై, 

చా, స్వన్షాకోభిరదోని వాసిపురుపార భ్ర తిశుద్దాధ్వర 

స్వాహాకారవసట్కి ౨ యోత్త మున్చుతం "స్వాదీయ ఆదీయ లే। 
ఆన్నాయ[ పవణై రలంకృతిజు కేఇ సము. వ్రమునుప్యైశ్ను ఖై 

రివ్వతే( త సరిత్సవిత్రవపుసే. చేవై్య పృథ్నివ్యైనమః॥! కిక 

అ, స్ఫర్ణ + ఓకోభిః = స్వర్ణ మే + వాన స్థానము గాయగల 'జేవతల చేత, అథోని' 

వాని 4- పురువ + ఆర్ధ + అతిళుద్ధ + అధ్వర + స్వాహాకార వషట్కి ౫) యా + 

ఊర్భం= ఈభూలోకవాను లై న 'సుడషుల వేత +(పారంభింపంబడి నవై + అతి 

పరికద్దముతై నశ యజ్ఞ ములయందలి + స్వాహా కారవషట్కారముతో -ఎ శి త్రి 

నటువంటిచె న, స్వా దీయః =యచ్య మెన, అమృతం = వాష్యము, ఆదీయ తే =తీసీ 

గ“ యిడుచున్నదో, అన్నూయ4(ప్రవణై 8 = వేదములందు (పావణ్యముగలవా 

ర శుభైః=పన్నితులై న, మను మై. బ్ర =మనుష్యుల చేత, అలంకృతిజు పే.= అలం 
షా 

కారమును పొందునదియు, దివ్య మే త్ర +- సరిత్ 4పవి(తే - వపుషే= దివ్య క్షేత్ర 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్ప్స శ్వెతివోససహాతను. 39 

ములవేతను + దివ్యనదుల"జేతను పరిశుద్ధమైన + శరీరముగలదియు నై న్య అము 

మ్య్ =అట్టి ఈ, పృథివై న్దదేనై న=భూాదేవికొటకు, నమః=నమసా్కారము. 

తా. దేవతలకో వావ్యములు ని వేదించుట కై యజమానా ప చారముటేక స్యా 

హో కారవపషటా్యా_రములతోడి యాగములుచేయుచు, వేదవిహితములైన సదా 

వారము లాచరించుచుండు యాజ్ఞ కాదులును, బదరికా[శమ నైమిళశారణ్యాది 

దివ్య మ్యైతములును, భాగీరథీ సరస్వ త్యాది దివ్యతీర్థములును తనకు శరీరాలంకా 
రములు 'గా6౬ గలిగి (పకాశించుచుండు నీభూ దేవికి నమస్కారము. 

భూనినిగనిః__ శాగ్దూలయంగ కము. 

చా ద్య్టోలోకం బనునూార్ల ర్ల లోకమున విశే ద్యోతస్థితు ్లై 'లేవతల్ 

భూలోకం బనునీదుల శ ముననుశద్భూతు ల్న్నరు 'ల్యాగముల్ 

వాలాయంబుగ. జేయ, సాయవ్యుత ముల్ శ స్వ్యాహావవట్కా_ 

రముల్ , సాలావీను లవిందు సేయ.గాొనుటల్ శస ద్వేదవిద్యాళు,ల 
ట్లోలి౯ వేదవిదాళులు౯, మజీయ నేశీకోద్యన హాతే(త ముల్ 
కూలోన్తూ లములోన దులజియుం బేశర్కో జా లుపుణ్యాటవుల్ 

హాళిక(గాలుట చేత, బూతయగు డా +శపా?భూత థా తీ! బాహో 

శే? లీలాశుభగ్యాతి! ఛ్యాతి ! యిజెనీ * కీసీకు సాకెవ్వ రే? 
టి. ద్యోలోకముజ స్వర్ణలోకము, వాలాయము = మిక్కిలి, అన్ఫుతము= 

వావిర్భాగము, మలిక్ = వరుసగా, జేదవిత్ -[ ఆళులు = వేదే త్తిల+- సమూవా 

ములు, ఉద్యత్ = అతిళశయించునట్టి, కూల - ఉ న్లూలములు=గ ట్లను + మోణిపా 
అునట్రివి, హాళిక్ = సంతోష యత. పూత =పవిత మెనది, భాలధా(తీ=సకల 
భూతములను థరించుదానా ? స్వాహాకారవషటా్కాారములు = దేపవావిర్దాన 
అగ్ని వావిర్షానములు. 

కృ శానుః.__ 

- గ ననునఖే ! నాకగతో=.విభనాకా నమధ్యవులోకం నను 
స్క_ర్తుమ ర్రతి, $6 



40 విశ(గుణాదర్శ్భము 

అ. నను=మంచిది; సఖే=సఖుండా! భవాక్ = నీవు నాక గా - అపీ= 

స్వర్దలోకమ౦ దుండువాండవు - + అయ్యుము మధ్యమగాక ౦ ౫ తిటోక ములలో 

మ ధ్యలోక మెన భూలోకమును, నమస్కృ రుం = నమస్క_రించుటప, న+అ 

ర్లుతి = తగవు 

కృ శానుండు,--- 

వ. సశేనఖా ! నీ వూర్ల ర్ల లోక నునందుండి అరా న లోకమును 

నమస్క_రింప దగోయయుండి పనాండను కాను. 

తథాపిా.--- 

హా, జనన మురణ క్యాధి వ్యాధి సభేదశు భేత రా 

కలనమలినాలోశకా శృొకాతురాశ్చ భువంగ తా? 

తేదిహామరిభిః ముది 9 క్ల దె క మార్లణతత్సేరై 8 

పభుభిరుదిత క్షు తె వట తె సె బుధస్స్స ప్రహ యెతకః॥ 87 

అ. లోకాః=జనులు, భువం= ఈభూమిని, గణాః= పొంది యుంంఘువారె 

జనన ? మరణ చ క్యాధి + వ్యాధిప భేద 4- శుభకర ఆకలన ముగి నొక = జన్మ 

ముతోను + మరణముతోను + సంతాపయులయు రోగ జీన యుల యం + అశుభ 
_ ములయుగా సంబంధము బేత + ఆపరిశుద్దు లై, నేక + ఆతు 03 ౫ చ= దు।ఖము 

చేశ + పీడితులును (అగుచున్నారు). తత్ = కనుక, ఇరా= ఇక్కాండు బుగ్గ కడా 

జ్ఞానిమయైనవాండు, క౩= ఎన6౦డు, భన + ఏక గ మార్దణ గే తల్చిరె దోసను 

లను. ముఖ్య ముగా +- వెదుకుటయందు-- ఆస క్షు బున్కు యు దై చై 9 = నీచులును 

నుదిఫీః =అవాం కారులునెన, (పభుఫెం=[పభువుల చేత, ఊాడిత + "తె స్ట వ స్ప్రుశనేవ 

హోనికలదియైన, వీత్క్యె= ఈభూ మికొజక, స్పృృవామేలే = కోరును ? (హం 

ణీవృ త్రము. ేకాన్ముపాసము.) 

తౌ. జను లీభూలోక మున బు్జి యు జచ్చువా రగుటయే'కాక్క వ్యాధి 

మొద లె నవానివలని దుకఖము చే పీడింప(ంబడుచుండియు  పరులదోవముల నే 

వెదుకుచు, అనాంకారపడుచు, (కొవ్వుపట్టియుండు నిట్డ్నీచ పభువులపలన వని 
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పొందుచుండునట్టి యాభూ మికీ6గాను, మన స్వర్షలో క ములో జ్ఞానము కల 

వాల జేనవాండు కలంచుచున్న వాండు ! ? 

అటు లేక జారి 

మ. జననంబుకొవురణంబు తాపముఠుజల్శచ(కంబునంబో లె ది 

ప్పను[ దిప్పకాభుపిర్మది ప్ఫులక్ బడిజడుల్ $ వాపింతురెం తేవగల్ 

కని యే పాజ్ఞుడుత్ ణిదీనిమదిలో శేగాంతీం చుం! బతుకుల 

చెనంయటుల్ నుత్తులుహీనచితు తులు, పభుల్ శశీ ణింపజేయకాతీ తిన్. 

టి. రుజలు=రోగములు, జడులు=అజ్ఞ లు, వగలు=దుకఖ ములు (పావింతు 

రుజపొందుదురు, (పెజ్ఞా (డు=ప్రజ్ఞువంతు (డు, మోణిక్ =భూమిని కాంకీం 
చుక్ =కోరును, క్నీతిక్ = భూమిని. 

కించ. 

చుం. చాల ల్వేవా తరుణివునివా (సాయశో వార్థ కేవా 

మృత్యామర్తా బత? యమభశైర థ్యమానావ్యథంతే 

(కేయ స్తేషపా మమితవిపచాం జీవతాం వా కిమా స్తే? 

కసి కా (గామే పున రనడుహోం కర్ష ౯ కేశ హాోనిః॥ 88 

అ. బాయశః=బహు గా, చాలే వా = పసితనమునలగాని, తరుణిమని 

చాజ యౌవన మున గాని, నాగా శేవా = ముసలితే నమున౯ాని, మ ర్యాః = మనుహ్య్యు 

లు మృత్వా=చచ్చి, బత = అయ్యో? యమభ కై =యమగదూకల"చత, మథ్య 

మా నాః= బాధింప. బడుచుండువా రై, వ్యథం తే=దుశ[ఖపడుచు న్నారు. తేషాం= 

అట్టి, అమితే + విపదాం =అధిక మైన + ఆపత్తులుగలనా నె, జీవతొంవా=జీఏిం 

చు వారి కె వెను ( శేయః=(శేయస్సు, ఆ సే+కిం=ఉన్నడా? అనడుహోం= ఎద్దుల 

) పునః =మజులముజల, కర్ష గ ఆ + కేశ + హోనిః= దున్నుటయందలి+-క వ్ర ముయొ 

క్కు_+విశునల, కవి, ౯ామే=ఏామమందు, అ నీ=జఆన్నది? (మందా 

(కాం తాప్ప త్రము. ) 

తా. ఎద్దులకు ఎప్పుడు దున్నెడుక ప్టము కలిగియుం కినను, ఒకప్ప డె 'డెన బొ 

నికాకష్టమా విడుదలయే లేకుండునట్టు ఎప్పుడోఒకవేళ చచ్చి, యమదూశవల 
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"చేత బాధపడువారికి వారిజీవితకాలములో వా రాపద లనుభవించునపుడై న, 
కొంచెము తేమమైనం గలుగుట లేకుం డె నే? (అలం-దృష్టాంతము.) 

మజియు,---- 

తే, బ'ల్యమందె న నెంద్రైనయ $ (బడలు( జచ్చి 

జమునిచార్కి (బతికి ఏప 3 త్సమితి బారిం 

బడియెదరుగాని, (శేయంబు. శ బడయుటరిది: 

దుక్కి కుద్దులక ష్టంబుం ఫ$ దొలగుటరి చె. 

టి. విపత్ -- సమితి + బారక్ =ఆపత్తుల  నమావాము యొక్క - ఈ పన 
ములో, 

విశ్వావసు; ఆ 

గ. సత్య మేని తథావి సఖే! మహ్మోశయం మానువజన్యమాదు 
దుషః॥ 89 

అ. సత్యం ఏవ=య థార్థ మే, త థా + ఆపీ=అ క్హైనను, సస్దే=ఓ న్నేహితుం 
డా! మహే +-ఆశయం =భూ మిరే + స్థానము గాల, మానువ, [2న =మను 
ష్యుల - జన్మ మూాన్కుమా + దుదుహః =దూపి ౦పకుము. 

విస్వావసువు.-- 

వ. నిజమేయెన, ఓయిసఖా ! ఈయవనియే స్థానమైన యామా 
నువషజన్మమును దూవీంసకుము? 

(స, రామః శే ముస్య దా తాభువి నను మనుజోరానణస్య | పవారా 
త త్తాత్క కిం నముర్త స్త్రిదశకులసతే నైత్యయుళ్లే సహాోయః। 

వ 

కృప్లోవృష్లో ముదం యో౭ఒహారతన రత యానశుతః కిం త్వయా ఇ అలా 
2_సౌ। కేవా బచేవాః |పభావా త్స (మయవనుతి శేయి'తామాన వా 

బ్రానవావా। 40 
అ. భువి= ఈభూమియందు, రావణస్య = రాపణాను రు నకు, (వవారా=సంహాో 

రకులైన రామః=ఖ్రీరాముండు, శమస్య = శషేమమునకు, దా తౌ=నసం ధాయ 
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కండె న, మనుజః +- నను=మనుష్యు (డు కాదా ? తత్ + తాత =అరాముని 

తండి, [త్రిదళ కుం ప లేః= దేవతేల 1 సమావామున నకు | పభ
ునయిన te 

(దునక్కు, చైత్య + యుద్దే= రాత సులతోడి + యుద్ధమందు, స సహాయ: = సహో 

యుండు, న+-కిం=కాండా? యః=ఎతేండు, నరవయా నును వ్య గ” 

పృషస్తః =దేనేం దునియొక ్క-, మదం=గర్భమును, అఆఅవారర జవాగిం శ్ జనో సా 

అట్టియీ, కృష్తః=(శ్రీకృష్ణు డు, తయా నీ చెతి; (నుత = నినయండన శా" మం? 

న + కింజకా౯డా? దేవాః - వా= చేవలలుగాన్మి దొనవాఃవా= దొనవ్వు లుగా, న్న 

యంజ= తామే, [పఫావాలత్ =[పభావమవఐలన, మానవాత్ =జమాననువిగం క, అలి 

. శతయితా$=జ అతిశయించిన వార్పు కే=ఎవరు+ స (నష్ట రెన్ఫ త్రము. 

తా. లోకకంటకు..దెన రాపవణాసురునిసంహారించి సర్వో "తేమ. గచ్చు 

చుండిన యా శ్రీరాముడు గాని, అతేనితేండీయె రా, గనులయు" సదుం గయ ధో 
గా 

దులకు సహాయు.౧డె యుండిన దశరథభుండుంగాస్క గ ఛావగ్థి కో్టరణాదుల' A es 

యిందు నే గర్వమణంచిన యా (శ్రీ/కృష్ణుండు గాన మనుమ్ములు “కాన ఈగ 

నుష్ఫులక ౦ కె ఆజేవతలు గాని, ఆదానవులు గాని తౌయుా నే (సుఖ నాం: tw. 

లు ఎవరు? (ఆరామకృస్లాదులు భగదనవతొరు అగుట "పని ఆసనం గంటు క నూ? 

తక్కినవా రట్టివాగున్నాంా? అనుకొందురోని తో (చి ముట్లు చే ఇవో) 

కించ, — 

శా.మాన్థాతాచ భగీరథశ్చ సగరోమాస్యః కొకుతీ చ రసం 

పూగుస్పోఒపిపురూర ఐ యా స్పచశిటిః పుణ్యశ్చే wy ఎక భా . 

వై దేహో నహుషుశ్ల యా హాయ సుతి. న శయం "లః 

పార ర్ల క్పెతి న్భవాః (పశ స్ప సయశః సః _పాదుగృభూంపుగ్ననిని। +1 

అ. మూంధా తాదజమాన్థాతృచ కన. డయు, భగీరథ గజ గగ మహో ర కల 

నుుసగరం=సగ రచ క ప_ర్జియు, మాన్యః=స్తూ జ్యుర్నన, కరత్ నల కరత్ సమన ఇ, ఇష్ట 

(p ty 

ళా జాను, రఘు =అరఘుమహా రాజును, స్రూంరుగణు ఫూూను( ర. గిన, స | ఆ: ఉం. 

పురూరవాః=ఆప్రురు రగవళ్చకి నర్హియు, సనళిని;=ఆళిబిన్యన ని గ యన్యూస్రు ణు 

శృరుకాంగ ద$=పవ్నితులడన రుకాంగ న ఏ నుం శను, నై దోహా మ సవా జ 
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రాజై న జనకమహారాజున్కు వహుసశ్చ= నహుషమటోరాజును సైహయప 

"ఈ సూవాయనుహోరాజాను, వీర=వీములడెన, యయాతి;= యయాతి నుహోరా 

జాను నల$=నలమహారాజును, పార్థళ్చ=పృథావుతు (డైన ధర్మ రాజును, ఇతి = 

అని నృపాః= రాజులు (పళ సయశసః=| పనసీద్ధ మైన కరి గలవారు గ్రా (వాదు 

'రృభూవుః=(పాదుర్భవించిరి న +కిం= కారా? 

వముజియు.--- 

నీ రాముడు (శేరారాభి $ రాముడు భువినిరా 

వణవిరాముండు కాండొ * నునుజుయ డిట్లు 

అతనితం డి దశర * థఛాధిపుం డిం దుని, 

కని సహాయు(డు కాండొ *+ మనుజుం డిట్లు 
అయిదు నుదముణి + నాయ(ద్రియె త్తిన 

చినికృష్ణుండును గాడొ $ మనుజు, డిట్లు, 
దేవతలా ఫూర + చేవత లీమాన, 

వులకంకు మహీమోద్భ $ వలె తనుంత? 
తే. రఘు సగర ఫూకు శివి పురూ 4 రవసులు వటి 

జనక కన కాంగద భగీర శీ థ నహువ నల 
ధర్మరాజులు రాజు లి 4 ధరను మనుజు 
లుజ్జ ఏలతీీ_ రి, విస్సూ ర్వి 9 నుండ బేబి, 

టి, ఇందునికని సహాయు6కు--ఇం దునికికా ఇఒ అనికఎసహాయు (డు = 

'జేవేందునికి యుద్దములో సహాయుండు, మహిమ ఉద్భవులు=పభావమునోోడ్త 
+ జన్మమయుకల వారు, ఉజ్వలత్ 4-కీ ర్హి4- విన్ఫూ రికా = (పకాళించుగానీ ర 
యొక్క_ ?-(పకాశమయుతో. 

(త్రీరాముండు.. ఈయన నూర్యవంశ మున దశరథునివు తుడు, అరణ్యము 
'నకుపొమ్మన్న తండివాక్యపరిపాలన మే కారణముగా6జేనికొని రావణానది 
దుష్టులను శిక్నీంచి విఫీవణాదిశిష్టులను రొక్నీ ంచిన మహావిష్ణువు. 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్ప శ్యేతిహాససపితవముం- శీర్ 

దశ రథు:డు-_అజదముహారా జుఫు తుండు, శ్రీరాములతేండ్, ఇత డు ఇందు 

నకు! సహాయముగ పోయి శంబరాదులను జయిం చినమహోరా జు 

శ్రీ కృష్ణుడు. ఈయన యదువంశమున ఐనుడజోవునిపు తుడు, 'పాండవకార 

లకు సంధి చేయునపుడు విశ్వరూపమును జూపి అర్షు నునకో పరవయోగ వొ స్తం 

ము నుపబజేళించిన నారాయణుడు. 

మాంధ'త-ఇకి (డు ఇతమ్వూకుమహారాజువంశస్తులలో మహాకీ 

(క్రవర్తి? యవ నాశ్వు ని కొడుకు, బిందుమతి "పనిమిటి, అంబరీన ఫురుకొల్తు యాన ౫4 

కుందులతేండి. 

భగీ రథుండు-- సూర్యవంశ మున నే గిలీపునిప్కు తుండు, జేపగంగను జా కె 

ముగుండ పాతాళలోకమునళకు గొనిపోయి తనవితామహు లైన సగరవు(తచంటను 

పవిత్రపణచిన చ్మకవర్షి. 
సగ రుండు--సూర్యవంళ మున సే బాహుకునికుమారు ౧డ్యు సడ్చ్య్కక వరుల" 

నొకచకఐ రి ది, 

కకుత్ స్థుంతు-(కకుత్ +-స్థుండం మూ౭పురముమింద + ఉండు వా ౬ జ్ర) సూ 

ర్యవంశ మునే ఇమ్వూకువు హారాజుపా తుండు, వికుక్షీరాజుపు. తు ౭కు ఇద హు 

విష్ణువుననుమతెంబున వృపభరూపుండేన టేవేందునిమూంపురము నెకక్కాా!్ క్. 

రాక్షసులతో యుద్ద మఘుచేసీ యి ఉరుగలవా(డయ్యోను. 

రభయును--సూర్యవంశ మున నే టెర్భ బాహునికొడుకు, అజమహారా జాూతెం(డో. 

ఫూరువు-- యయాతి ళరిష్టుల పుతు ండుఅన్నలు కాపము చేత రాజ్యా ర్లు, లు 

కాకుండ తానే రాజ్యార్హ్ము యడ యుండినరాజు 

ప్రురారప్రుడుబుధునిప్పు తుండు ఇతండు (పతీస్థానవ్రరమున చకా 

7 రాజ్యపరిపాఃలన చేయుంచు తన చేయుయజ్ఞ్జ మందు మం(తీమాల ము? ఆనన 

నీయాది రూపమున పుట్టిన జూత వేదాన్ని చేత తాను పుణ్యలోక (పా శ్రుండల,' 

వాండు, 

శిబి__ఉ కీనరుని పు తుడు, ఇతండు పొవురముగా పాజీవచ్చినయన్ని ని కెకీ౫ ల 
గా నెగిరివచ్చినయిం[దుని కీయక తనతొడమాంసముే కోనియి చ్చి న కవ ర్ 



త్తి 

దుం వివశాపట్రణమునకు మహారాజా సంధ్యావళి పెనిమిట్ 

తండు ఊ తవమమమున యే కాదళశీ వతము నాచరించి; 

హ్ | రి ల్ల 

వన కుం dir Sen 

| అను వ దదలకయే ముక చెందిన 1. 

కు మారవునివా తుండు, ఆయువు సుతుడు; ఇతె యు ఇందు నమాం సు ఈ క్ర వు : 

మహా ాము యు గా కొంత కాలము స్వర్షలోకమయన రాజ్య పరి బాలన "చేయం చుండి 

౧ డోలుచుండిన మావా 

హొ జారడం 

సల్మా కుం డం వర చాతిరమున కా రవీరాందును 
లీ ఆడి బెజ 

అవు యు. నేలు చుండిన వాడు. 

హుపూన కును (వయంసదకును వుుతుండు, జఉజేవంయానవలన యదు 

పలవన అనువ్రును,సుూరువును (దుహ్వూనిం గన్నాతండి; 

వను నరా త 

సఖ జ .. ‘ , ల ర భు 

షా చక ద మటు నక శ్ గో లా బాస 

న్ 
ప్రా సల రాజ్యము-చేయు దుండినబా డు. 

కా ఠా టై 

ఇంపు మప పఖ్యాతె 

లుయు--వమధ జేక ప్రచకవ రి, వీర నేనునికొడుక్కు దమయంతి పెనిమి 
= ఇ నమతం డి ఇతయ తాను-దేయంయజ్ఞ ములందు ఇందు డితరు లక్కా_ అ 
చా స" ా వేవావివ్యా గసులుకొనునట్టును, అన్ని కజ్జలులేకయేగడ్త్ పలక లాక్కృ_ సారి 
కుంబ వ్వ శృ కింయనట్లును యయుండు కద్దర, ములం-ద బుద్ధినిలుపునట్లును, 
మము. కు కొాంఠజలయే వాడను వాడను ఎంతో యుబికివచ్చువట్లును, కుబేరుల 
ము నా ంచెప్తుధనమ్మునై నను మించ సెలవు చేయను చేయను మిగుల మించిపోవు 

- శందాను పకములు పొంది సత్యము తప్పక నడుచుకొనుచుండిన రాజు. 

య మరా జు. పాండురాజుపుతుండు, పంచపాండవులలో "వెందనటివా.ండు, 
జం కించి ఈ మెక పృథ అనియు పేరు, కనుక నే యీాప్పృథకు పుట్రినజారు పా 
జూ దాహం 'కెప్పంబడుదురు. అయినను అర్జునునకుమా తము పార్ధ (డని రాడో 
రాము ము రసం ఇతండం సభలో సతినె నను ఆ తూనుల కొప్పుగిం-ది నియనుముతొచ్చ 
శక్యా సంధు6డనియు, ఎవరినింగాని యొదిరింపక అజాతళ్యతువనియు పేర్క్క న 
ఐక హరా 

a 
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కృశానుః_ సార్థాంగీకారమ్. — 

ఉ. కామరీ జనాః శేఒవి గణా భి రామాః 

శమాతమే సంతు యుగా నేమ 

క లాయుో౭_ని ౯ గుణలేశవద్దా రః 

స ర్వెజఒపి ఖె్వేతరదోవభాజః! 42 

అ. కానుం=తటుచుగా, గుణ + అఫిరామాః= నుగుణముల'చేత -[ మనోవా 

రు'లె నుజనాః=జనులు, తమాత లే=భూ మియందు, యుగ +- అంత రేషు= చేజు వేణు 

యుగములందు, శేఅవీ=కొందబును, సంతు = ఊందురుగాక. అసి ౯ =ఈ, 

కలౌయుం గే=కలియుగ మందు, స ర్వేఅవీ=అంద జును, గుణ లేళ - వంధ్యాః = 

'లేళగుణముమ్మా తేముతో (గాడ +గొడ్డుపడినవారును, ఖన్వేతర + దోష -భాజః 

=విశేవములైన + దోపములనే ఇ పొందియుండువారును(ఆగుచున్నారు). 

ఎ వలా 

తా. ఈలోకములో అట్టిమాంధా| తాదులు ఆయుగములలో అపై సుగుణము 

లు కలవారుగా నుండినను; ఈకలియుగములో అందును లేశ మెనను సుగుణము 

లేక, నకలదోవుములే కలవారై యుండువారు. (ఆపజాతివృ త్రము). 

కృశాను( డర్ధాంగీ కారముతో .-- 

క, గుణముల నభిరాములు నిల 

గణిుతింపంం బెక్కురుం[ దు శ కాలాంతరవుం 

దణువుం గుణముండని జన 

గణమే దోషముననుండు. $ గలికాలమునన్. 

టి. అఫిరాములు=నునోవారులు, ఇలక్ =భూమిలో, కాలాంతరమందు= 

వేలు కాలములో - పూర్వ కాలములో. 

కించ... 

వ, మం చేతరస్మర నులీమస మానసానామ్ 

మన్యుస్ప అహోదురభిమానవుడాస్పదానామ్ | 



48 విశ్వగుణాదర్శము 

"కా వేకలొ కొలువతేః కలితోదయానామ్ 

దోపూయ దృష్టిరవీ హంత? దురీశ(రాణామ్॥ 48 

పం మండన చ క్మర శ ములను మానసా ణా ౦ అమ ందముాగా Ff నున వం 

నికౌరమశ్నమెన శా మనస్సుకలవారును మన్యూ-స్ప్స హో + దురఖిమాన - 

మద 4 అస్పజనాంజకోపకు 4 లోభము ఈ మోపాము (సర్వ మను. ఆధారము 

లుగాయగలవారును, కలౌకా లే-క లికాలమందు,కలువత౩పొపముతో ,కలిత + 

ఉద యానాం =కూడుకొన్న *-జన్యముకలవారునై న, దురీశ్వరా[ణాం=దుప్ట రా 

జులయొక్క్క_ , దృష్టిః ఆవీ=ద ర్భనముకూడ, దోషాయ=దోపముకొణకే, సాంత= 

య్యా? (వసంతతిలకావ్ఫ త్రము. 

తా, ఈకలియుగములో  అక్యంతేములయిన కామ, కోధలోభ మోవా మద. 

మాత్చర్యములు అనుదుర్లుణములు కలిగి, పావీష్టజన్న్యములు గల యిక గాడి రాజు 
ల శ 

లను చూచుటసహీతము పాపమే. 

ముజియు..__ 

తే, కామమున లోభమున. (గోధ $ కలన మించు 

మోాూహమున నుదమాత్సర్య ఫ$ ములను ముంచు 

కలుషముల దూవీతులు తులు 4 వలగు నలఘు 

న్నపులం గనుటయె కలి, దోవ. + మెపుడుం గనుట. 

టి. ఈదుర్దుణము లాజును శళతువులవలె వెనుకటికి చెటుపు చేయును గను 

వీనికి అరకివడ్వర్షము అని్సేరు. 

విళా(వనుః, 

గ. తథాఒపీసర్వుధా కలికాలికాఅవీ మానుపా నదావణీయాః 
యతస్సర్వకాలేఒవికేచన స _న్ల్రేవసాధవః॥ 44 

అ. త థాఅవీ=అట్టయినన్సు సర్వ ధా =అ నేక విధములుగా,కలికాలి-కా ఆనీ = 
కలికాలమందలి వారయినను, మానుష = మనుష్యులు, నదూనణీయా 8=దూ 



సటిప్పణాం ధ్రృపద్య టీ కా తాత్ప్స ర్యేతిహాననహిత్ర ము. శి 

పషింపరదగినవారుకారు. యతః = ఎందువలన, (అనగా) సర్భకాలే౭. వీ=బెల్ల 

కాలసఘునను శేదశ=కొంవటు, సాధవః =సత్సురుషులు, స న్సీఏవజఉాన్న వారే. 

విశ్వావనువు. __ 

వ. అయినను, సర్వకాలములందును గొందణు సాధువులు కలరు 

కనుక, కలికాల ముందును నేవిధముననై నను మనుష్యులు 

దూూష్యులగువారుకారు. 

పశ్య... 

హ. దురిత భరిత శ్నీబ మప (పసాదని రాదరాః 
కమలనయనమె (ర(కీడా గృహోయితహృద్దుహోః | 

నిగముపదవీ నిర్వాహాయ వీతా వుదితాస్స (యమ్ 
న్ al 5 ఇష లో 5 న 

కతి న కృతిన స్పందృశ్యం తే కలానవి నిర్మలాః॥ 45 

అ. దురితే+భరిక + శీ బమోప4 పసాద+నిరాదరాః = పొపయులచేత -- 

నిండిన వానరై నుతు లె న+రాజులమొక్క_ + అను గవామందు-ఆదర ములేని వా 

రును, కమలనయన+-సెషర + క్రీ డా4గృహోయితే 4న్ఫాత్ 4గుహోః = ఫుండరీ 

కాకు0యొక 4 స్వే చ్చాయావ మైన 4 ఆటలకు ఇల్లుగానున్న హృదయము 

లసెడి+/వొనలుగ లవారును, నిగమపదవీ+-నిర్వ్యాహాయ = వేదమార్షములను--నిర్వ 

హించుటకై, కీతౌ=భూమియందు, స్వయం = తౌయూా, ఉఊదితాః=ఫుట్టేన 

వారును నిర్మ్శలాః=పరిశుద్దులె నవారు నైన, కృతినః = పు ణ్యాత్తులు, క లౌఆపీ= 

ఈక లియుగ మ ఫోయగూడ, కతి=”ె ంచ ఆు,నసంద్భశ్యం లే=కనంబడుచున్నా ౫ 

శారు? (ఛేకాకు పొసము.) (వారిణీపృ త్తము.) 

తా. దోషచిత్తులై మ త్తిలు రాజాలయన్నుగనా మ పేక్షింపకయే, తేనువ్ఫా 
దయములందు ఆకమలాతుని | క్లీడంపంజేనీకొనుచు, వేదము లధ్యయనము బే 

యుచు, తద్విహిత హానభ కీవె రాగ్భధర్య్యము లనుష్టించు చ్చు ఈభూలోకమందు 

పరిశుద్ధులై సుట్టియుండు సుక్నతాత్తు 'లెందతో కన(బడుచున్నా రా? లేదా? 

4 



విశ్వగుణాదర్శము 

మూడ 

వేదుభనాపభూపతతి + మోద నిరాదరవుందలంపు, చా 

: “మోద బొదుకొనుశమోదపరాదర పుందలం౦ంవు., దొ 

న నికామసీముపద + వి నహియింపుందలంపుం గల్లి, యీ 

చేని నాధు సార మెల 4 మిం జెలీమిం గలినిం గనంబడెన్. 

జీ మదుర పాప భూపతతిమోయదక = విస్తార మెన-పాపములుగల 4- 

రాజాం ఇమావాముమోాయద్క, మోద--పర,ఆదరపఫు = సంతో వమందు- అస క్షమె 

కేకు సంబంధ మెను, వేద-నికామ-నీమ-పదవిక్ = వేదముల- విస్తారము 
౧ వ 

మొక ప. --అంతిమమెన-మార్షమున్సు మేదినిక =భూమియందు, సాధుసార్థ్యము 

=సత్స్వు షసమావాము ఎలమికొ =సంతో వముతోడను, చెలిమిక = న్నేవా స్కి 
యె 

ముతోజ న కమినిక =కబికాలమందుణగాడ. 

౫. అథవా యది మదీయేవచసి నవి సమ్మ స్తర్మి త్యతత్యతనఇబ్బా 
రనూంచయ్య త్ర త్త ద్దుణదర్శనం కరవావ | (ఇతి విమాన పంటు 

మ గతః (దేన్గాపయన్నజ్ఞుల్యానిర్దిశ్వ. 46 

అభలు 

అ. అభవా=ఒకవేళ, మదీయే సచని= చామాటయందు, వ్మిసంభ 8 =నమ్మక 

ము నయది=లేదేన్సి తేర్టె =అయితే తృత్రత త్ర ఎఅఆక్క_డక్కు_డ, సంచారం 
ఆరచయ్య = సంచారము చేసీ, తత్ తత్ +గుణ+దర్శనం = ఆయా-గుణముల 
ను+కొనిపెట్టుట, కరవావః = "చేయుదము. (ఇతి = అని, విమానం= దేవయానమును 

Thee ఇలా కళ శీ జ ల 
చ్ ] టా 

' తృజవంంవజి, _పజ్ఞాపయక్ =జటుపు దు, అంగుల్యా= వేలితో, నిర్ణ శ్వ = 
శ 

ల - 

జమ. ఎమి? నానచనమున న్నీకు నమకము కలు డేగ జా ౨ అజ ద పర సక్ నమకము కలుగదేని దా నిక్క పక్యాడ సంచారమునచేసి దానిదానిగుణగఇమును గని 
ట్టుదము. (అని యట్లు విమాన మదుగం గదురయజేకికొనుచుం 



ఉగ అలీ ర జ NIN స శి నవ సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్వేతివోస సపంచను. న్! 

బదిరి కాశ ఏను వనర నము, 
fn 

వ అతు 5 " Dey అక్క ల్ల (శ 4 క్ wy & న షి Wy 
బనవరి క్ (శమ దెన్య మేతి ము. ఇగ రే మనర్సీగ్నోతి పూ. EIN 

వొ a (కీ గ అల wr, a శ్ yl చ? ' 

నటితిరమున శరనా రాయణులుణగా అవతరించి అందు తమణి" WE శయం 

చుండు న కమనార్జుల "చెతి సూజింపంబడుచుంఇడు | శీము న్హ్ఞర"ముణము* క్షి 
టీ 

చేవ సాయిం వెడి బచకివన సు తోడ యా శ మాయు, 

విళస్వవసుః. ____ 

పృ, ఇదం బదరి కాశ నుస్థల మి పైపు నా హాయణ 
PF om 

_స్తపస్యతి | నమస్యతాం స్థి సిరత ముం య శో సెయక్ష | 

ఏకాసి ధిషణోన్మి మ్ ద్విషుయ యనర్ణ నా నో 
గా ట్ల 

జనార్దన న మహర్షి వం భజగనముంచ మున సమా! 47 
న 

అ, ఇవం= ఇని, ఎదర శ శ్రోమస్థలం= బవ రకా శ్రైన గన్ను హహ. న... 

ఇక్కడ, ఏపవః$= ఈం, నారాయణః = = స్ర్రీమ న్నా రియా. సంస తోలు 

11 

తన్ను నమస్క_రంచువారి క్ర, స్థీరగమం= సుక్కి_ి నీర యమునా. గ అనూ ఎంద 

కారమును క 'పయకొ = నళేరీపంజేయుచు, + గపస్యతితిధను ల్ ర 

వాడు, వికాస ధిషణాశాయాన్సిసత్ 4విషయ | పర్ణ నాక, సకాన్తింనురుండు , 

బుద్ధివి శేవము చేతే hf విజృంఫించుచుండు | విష యా గతల వం. హిప్ శీ 

ay జ ' అతో న 1 * ళ్ ' ఇ CW 1 శా గలవ్శారె న, జమా ఈ, సనా! ఇ సులు క... ౫ a ry Mn dry a 

దేంశయ గానాలు, జఇసనొారసం = అనారా అణు, నారి ఇ, గత వం 
గ (ఏ ) (౫ 4 జ 

అర్నంతి=పఫూ బిందు మన్నా ళా, (సృ: Py గ ము, | 

నా. ఇదె బడ రికా[శమభు, బందు Cy ట్ర న స్నా గి" మల్లే “గ ర్న ౧. 

చంయగోరువా గ్ర మజ్జ నాంధి డారు ను సే! స ఏసు జీ, SMEAR : ATS 
(శ 

గి గ ణు లక్ 
న్ననాండు. ఇదో? ఈసణ్సుగుపూలు గత్నద్టానః సల మ రాాకీటను, ఇక శీ న్న 

ఖీ { ty 

మువేత తనముగనుశ సగివిపయాంగేర mm Dit, Wag mT ae rs 
18 

ఆకులు నర్చించు చున్న వారు, 



ర్2 విశ(గుణాద రము 

విశ్వావసువు.-_._ 

పృ. ఇవో బదరిక్శాశమం $4 వితంజ యిందు నారాయణుం 

డిదోత పసొనర్చువీ $ పుడు సంశితుల్ వార లే 

ని దారితత మోగతుల్ $ నిషయవీధికానిర్లతుల్ 

సదాహరి సమర్చనల్ $ సరవి సల్పుదు ర్పజ్ఞనుల్ . 

టి, ఒనర్బెడుక్ = చేయుచున్నారు. (పణతలు=(పణామము చేసినవారు, వి 

దారిత--తేమః-- గ తులు=కొట్టి వేయబడిన = అజ్ఞా నాంధ కారముల+మౌర్ద ములు 

కలవారు విషయ-వీధికా--నిర్హతులు=ళ బ్దాది వీషయాంతరముల+బాటలలో 

నుండి+ వెలువడినవారు, సరవిక్ =సకమముగ, (పృథ్వీవృ లము.) 

కృళానుః. 

గ, సఖే! తన్నాత గుణవత్తా సమర్థనం నరోచ కే మహ్యామ్॥ 48 
ఆ. సఫే=పీసఖుండా! తవణనీయొక్క, ఆ త=ఇక్క_డ, గుణవతా- సమ 

ర్థనం = గుణపంతునితే నమును+-సమర్థించుట , మవ్యాం = నాకు నరోచే = 

రు-చింపదు. 

కృ ఇానుండు..__ 

వ. సఖా! ఇట నీసద్దుణ సద్భావ సమర్థన మె యెనను, నాకు రుచి 

యించుచున్న యదియ కాదు. 
వం. య ద[త్రి జూ” రి శలాసమం హిమం 

సులీతలా గన్టవహోశ్చ దుస్పహ*ః | 

జలావగాహో చ్చకితో జన _స్తతః 

కుతే స్త ్వనుహ్లైస్యతి కర్త నిర్శలమ్॥ 49 

ఆ. యత్ = ఎందువలన (అనయా), ఆతె=ఇకి్క_డ, శిలాసమం=త్రాతి తో 

సమమైన, హి*మం=మంచ్చు, జాగ ర్తి ="టగుచున్నడి. గంధవహాఃచ=ాగాణ్చు 

లును, సుశీతేలాః= మిక్కి_లిజిల్ల నివై, దుస్సహాః= ఓర లహాడనివి. తత్వ =ఆందువ 

ఆను జల-.అవగాహత్ = జలములో--స్నానమువలన, చికిత్ = భ యపడిసట్టి, 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్ప ర్యేతిహోససహితము,  ర్కి 

జనః = జనము, సేర్మలం= పరిశుద్ధమైన, కర్మెతు=కర్శనో, కులే8 = ఎట్లు, అనష్టా 

స్యతి= అనుష్టించును. (వంశ స్థవృ లేము.) 

తౌ. ఈ యాశమములో మంచ తాయివ లె గడ్డకట్టి పేగుచున్నది. వా 

ఛియో ఆమంచువల మిగులజిల ని యోర్వ ౧హడక విసరుచున్న దే. ఇటు జిలని 
en cn య Ca) 

చల్ల పడియుండుట (పథనుకర్శయెన. స్నానముచెయుటకె భయపడి యేక 

రమైన నెప రెట్లు చేయుదుము? 

wp నుంచుగడ్డక or * మించు నీదరగొట్టుం 

గాన నమూానవ్రలు జ శ లాన స్నాన 

మునకు వెనుక డీయం శ గను, నను పేయపుం 
©) 

గర్శనిర్శల మిటం ఫే గలుగు “కుటులుP 

శర, అను సేయపు గర్భ =అనరగింప(దగిన యా చారకర్శ, నిర్మల ము=పరిశ 

ద్ధమైన. 

విశావసుః. — 

xX, అస్మన్మ తానుకూల మేనై త దృనతి భవదూ క్షమ్॥ 50 

ఆ. ఏతిత్ = ఈ, భనత్ 14 ర్లం=నీ'చే.! చెప్పంబడినడి, అస్మత్ | మఠ. 

ఆనుకాలం ఏవ = మాయొక)_ [అఫి పాయయునకొ- అనుకుంలముగా నే ఛషతి= 

అగుచున్నది. 

వ్ళ్వావసువు. __ 

వ. నీఏీయన్నది (ఈ మాము మహివముమున) నూవుతీమున క 
నువుతి మెయే యున్నయది 

దా 

ఓ. మామతిమునకు= మాయి (జాయ యనక అనుమతము=స మలి ౫౧౪, 
me.) 

యతః... 

మూ, పరవుపావు యుప త్యా తా ప్త న కుభ్ణసామ్యుం 

పద మిద ముపయా న వపణితా శ్నా నిను నః | 
అలాని స కక el 



ర్ర్ఢీ విశ( గుణాదర్శము 

మువా రిహ సమయీషు స్నానహేతో స్పరోగా 

స్తదపి భృశ మరోగా స్తార్థ కకేతోః (పసాదాత్॥ 50 
అజాత © --౨ర్పి ల 

అ. పరమ-హిను-పర -- మహిమ+-యుక త్యాత్ జ అధిక మెన-మంచు 

తో-అధికమైన + మహ త్త ముతో - కూడుకొన్నది యగుటవలన, (పా ప్ప 

వె కంఠ సామ్యం = పొందలుడిన+పరమపదముతో _సాటిగలదియైన, ఇద ం-- 

పడం=-ఈ బదరి కాశ నుమను--స్థలమును, ఉపయాంతః=పొందినవారై , శాంతి 

మంతేః=శాంతిసంపన్ను లగు, పండి తాః=జ్ఞానులు, ఇనా= ఈయా కే మములో, సమ 

యేషు=క ర్వానుషా నాది కాలములలో, ముహుః=మాటీమాటి కి, స్నానహేతో = 

స్నానకారణము చేత, స +రో గాః - సరః-ాః = శీతరో గముగలవారు - సరస్సు 

లం దవగావాముగలవార్భు, త త్ అవీ= ఆట్టయిన ను, తార ర కేతోక=గరుడధ్య 

జులడేన యావిష్ణువుయొక్క_, (పసాదాత్ ఎ అను గహముపలన, భశం=మి 

కల్సి అరోగాః=రోగరహితులే, (మాలి నీవ త్రము.) (శ్లేసాలంకారము.) 

తౌ. ఈయాశమయు అక్యంతే మెన హొమమయుక లిగియు, ఉత్కృష్టమైన మ 
ర రుడు 

హిమము కలదియగుట చేత పరమపదముతో సాటియొన యీచోట పరమళాంతి 

సంపన్ను లె వచ్చినజానులు ఆయా యనుపానకాలమయుఖుళో సరస్సులలో స్నాన 
a. ఇ లు ఛి గ 

ముచేసి యా నారాయణుని యన్నుగవామువలన_ శీతరోగాదిరహి తుల యాతో 

గ్యముతో నున్న వారు. 

ఏలనంశుP____ 

ఆ. పరమహినుము గలుగ 4 బరవుపదం బిడి 

గనుక గనకవనను శే కరుణక లిగి 

యిట సరోగు లగుచు, + నట యరోగు లగుదు 
రగుటనే యిటీవు $ నంటి వంటి. 

టి. పరమహీమము=పరమమైన హిమము-పరమైనమహిమమ:, కనకవసను= 

పీ తాంబరులడెన విష్ణువుయొక్క._, సరోగులు=రోగసహీితులు - సరోపాగాహి 

తులు, అరోగులు= తుత్సి పాసా జరానమురకాది రోగరహితులు- నిత్యసూరులు, 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స క్వేతిహాససహీతము. ర్క్ 

ఆఅట=అటు-ఆ-_అక్లే, అంటి =అంటిని, (ఇటనుశ్లేవయు.) 

గ. ఇతి విమాన మన్యతః _పస్థ్ధాప్య సాజ్ఞలిబన్టమ్! 

వ. అని విమాన నున్వ(తే పోవిడిచి చయిమొగిడిచి. ర్2 

అయో ఛభ్యావర్ణనము. 

(ఆయోధ్య. మోకు పదానమున సమర్హము_లైనస ప్రపట్టణములలో (ప్రథాన 

మెనడి. ఇది యు త్రరకోసలదేశమందు సరయూావదీ తీరమున ఇక్యూకువంశ పురా 

జాల ర+జిజీకమున. రాజిలుచుండి నరాజధాని. ) మోకు[పదాయక నప్పపట్టణమా 

లు. --“అయోధ్యా, మధురా, మాయా, కాశీ, కాంచీ, అవంతికా ,పురీ ద్వార 

వతీచెప, నప్తెైతా మోకుదాయికాొక'” అనునవి, 

శా. సాకేతాయ నమః పుర్తాయ భవతు సో కేతర శీపు జే. 
నానాదోపము పే. తేద నికజు సే దేవై వ్ సరయె నమః | 

యేఒ.మా త త్రటభూమిషు ( పపిలస (దూపా శ్పృయూ వాస్థితా 

_స్తేభ్యో ఛానుకులీనకీ రి కలతికోప్నూ యి తేభ్యో ననుః॥ లకి 

అ. సోశేతర + శ్రీ, + పుషే = అత్యధిక మైన + ఐశ్వర్యమును--పోషి,౦చు 

నదిమొన, సాశేతాయ = అయోధ్యయనెడి, పురాయ=పట్టణమునకు, నమః= 

నమసా్యారము, భవతు = అగులాక - నానా + దోవ-+యుషే = నక లమైన4- 

దోవయుఅను + హరించినది మొ, తత్ 4 అంతిక_జాషే = ఆపట్టణమునకు+శ 

మిపమును--పొందిన దియెన, దేవై $= దేవీస్యరూపయెన, సరమ = సరయూ 

నదికి, నమః=నమస్మా-రము. యే=ఏ, అమి=ఈ, యూపాః+చ= యజ్ఞ స్తం 

భములును, తేత్ తట - భూమిషు = ఆనదియొక +. + గట్టుల తోడి భూము 

లలో, (పవిలసత్ _ రాపాః = (పకాళించెడు 4 రూపభేదములు కలవియో, 

భానుకులీన _కీరి . లతికా + ఉపఘ్నాయి తేభ్యః = సూర్యవంశ పు వాది 

యొక్క కీ రి యనెడు--తీంగకు-సమాప నంభమువంటిె వె 
a) జాల చా 

న తేభ్యః=ఆయూ 

ప స్తంభ ములకు, నమః =నమస్కా_రము. 

తా. సె ్ర్యశ్వర్యములు గలసాకేతమనెడి యయోధ్యకును ఆసమిపమున 



ర్6 విశ్వగుణాదర్శము 

సకలదోషనివారక మైన సరయూనదికిని, జానితీరభూములందు సూర్యవంశ పు 
రాజులకీ రిలతిక లల్లుకొనుట కై యల్లుడు కొమ్మలనలె స్థాపించి యున్న యూప 
_స్తంభములకును నమసా)_ రమగునుగాక. 

ఉ ఓపిక మొక్కి. సొక్కె_డ సో దోూధ్యన సాధ్య ను గల్మిబలి నే: 
నొ పిక నీవు_మొక్కు ? మతిశయు౯ సరయుక్ సర మొోద్ధ ఫాతటైన:న 
యభూ పత తి౯థ్సీ తి౯ార వికుశళలో త్తమకీ ర్లికపభ్ను మూర్తి య 
జ్ఞ పకృతికాన మస్కృృతిసశ+ేనున్న తిసత్క్బృతి సేయుదుకాదుడన్. 

టి. సరయ ఉద్ధృత--ఏనక = వేగముతో కూడునట్లు గ 4- ఎగురంగొ 
ట్రంబడీన సక లశోవములు కలదైన్క యా -ఉఊపకృ్ళతిక్ = యజ్ఞ ముల--ఉ'ప 
కారమునందు, యూపతతి౯- = యజ్ఞ స్తంభ సమూనామును, ఉఆపన్నుమూర్తిక, 
=తీ గలల్టుకొనుటకె నాటినకంబము రూపముగల దైన నమస్కృతిక = నమ 

స్మా_రముతో, సమున్న తీిసత్మతీ = అత్యతిశయముతో డి సత్కా..రమును. 
(అలంకారనులు అభెద తాదూప్యరూపక ములు), 

గ, పునఃపున ర్నిరీక్ష్యు సభ క్షు స్రన్మేవమ్! ర్4 
అఆ, పునః పునః నిరీక్ష్య = మజఅలమణజల(జాచి, సభ క్ "వేషం = 

భ క్రియొక్క_ అతిశయము తో కూడ. 

వ, మజలవుజల నాపురి న్నిరీకీంచి సభ క్రి నమ గంబుగ. 
కా. భఛవసాగరతోవ కేన పశ్య 

చ్చరణా నకి పురజీవనావభేన | 

రజసా రఘు నాథపాదభాజా 

రచితాంవాః (పశేనా మినాం నమామి! ర్ర్ 
అ. భవంసాగర-.శోవ తేక = పొపయులు (లేక సంసారము అను) సము 

(దమును+శోషి,0ప6జేయునదియు, పశ్యచ్చరణ --అంత॥ పుర. సన-- జప, భే 

న=గ "తమ మునియొక్క_ _-అంత॥ పుర వానీనిరమెన యవాల్యయొక్క_--జీవనరు నకో 

* జ నథధరూప మెనదియు, రఘు నాథ--పాద--ఫెాజా = క్రీరాములయుక్క.. 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య ఉకీ కా తాత త్ప చ్వేతిహాోససహితము. గ్ 

పాదములను -- పొందియంండునదియు నై న, | రజసా=భూళి చెత రచితి-_ఆంనాః 
+పళమాం = చెయయబడి న పాపములకు ప్రశాంతికలదై న, ఇమాం= ఈఆయో 
ధ్యను, నమామి౭నమస్క._కంచుచున్నాను. ( జ "పచ్భంద సీకవృ త్తమ) 

తా, పెనిమిటిమైన గ "తమర్షి చేత త్రాయిాా శ పింపయబడినయవాల్య సుజిల 

యథారూపముగ జీవింప, జేయుట కావషధముపంటీదై, సకలదోషములనుక 
బోంగొట్టునట్టి యా,శ్రీ రాముల పాదధూళి వ్యావీంచి నిడ్ణోవ మైయుండు నీయ 
యోధ్యక నమస్కరించుచున్నా ను, 

తే భవసము[దంబు శో వీల లం 9 బశ్యదం[ ఘీ 

పత్మలావ్నీయు రంజిల్ల 4 బరి ఢవిల్లు 
రఘువరాం(ఘీరజం 'జంటి $ యఘము లెల్ల 

నతి శమిల్లు పురం విడి $ యతిశయిల్లు, 

ట్. పళ్యత్ ఆంఘి 9 పక్ష్మీలాక్ష = కాగికంటివా౭డెన గాత మబుపి యొ 

క్క + శీ)యెనఆవాల్య, నతికొ = నమస్కా_రముతో శే శమిల్లు = (పశమిం 
చుచున్న ట్ల. 

పశ్యచ్చరణు(డు= గెతే ముడు, ఇత య అందజఐ లె క న్ను లుక లిగియుండి 
యు, కాలనుగాడ కన్నుకలిగి చూచుచుండును. ఈతడు శతానందునికి తం 
(డియు, కృపా చార్యునికి తాతయు నయినయత (డు. 

పశ్యచ్చర ణాంకేకి పురము =అవహాల్య.----జనక రాజు చేపూలింపంబడు మిథిల 
కును నిమిచచే నిర్మింపలడేన జయంత పురమునకును నడుమనుండు గాతమా(శమ 
మున ఆగాతమునిభార్య అకాల్య. ఇం దునితో జారత్వము చేసీనకోపమువలన నా 
భ ర్ర చేత కాయగా శవీంపయుడి కాయియె కొంతకాలమునకు (శ్రీరాములు 
నీతాకల్యాణమె మిథిలలో నుండి అయోధ్యకు పోవునప్రుడు ఆ (శ్రీరాముల 
పాదభూళీ సోశి యథా పకారముగ శ్లీ)అర్యెన, 

గ. పునస్నాను స్త రణరోమాబ్బుమ్। 56 



క్ి విశ్వగుణాదర్శము 

ఆ. ఫునః=మణజల, సం అనుస్యరణ+రోమాం చం= అను సృరణ ముతో డి పుల 
కాంకురముతో. 

వ. (అని నమస్క_రించి) మజుల ననుసరించి, తనమెయియుం బు 

అకరించి. 

శి రామువర నము. 
WU వా 

(న కల్ఫాణోల్తాస సీమా కలయతు కుశలం కాలమేఘాభి రామా 

కాచిత్సాకేతధామా భవగహానగతిక్తా నిహారి పణామా | 
సౌన్షర్య హీణకామా ధృతిజనక సు తాసాద రాపాబదామా 

దిశకు పఖ్యాత భూ మాదివిషదభీనుతా చేన'తారామునామా॥ 

అ. కల్యాణ శ ల్లాన-నీమా = కల్యాణ ముల--విలాసమునకు + వా ధ్రైనదియు, 

కాల మేమ--అఖిరామా= కా మేనుముప లె+మనోహార మైనదియు, భవ గవాన_ 

గతి--క్లాంతి హోరి పణామా = సంసారము నెడ్డ- నుహారణ్య మందు తిరుగుట 
వలని + కష్టమును చ వారించునట్టి + నమసా్క_రముకలదియు, సౌందర్య- హీ 

ణ--కానూ=అంద ము చేత సీగుపడెడుమనథుడుకలదియు, ధృత- జనక ను 
తా--సాదర 4 ఆపాొం“ దామా = ధరింపంబడీన౫-జాన కీజేవియందు + ఆదర సహిత 
మైన-+దండలవంటికడగంటి చూపులు కలదియు, దిత్సు = సకలదిక్కు..లలోను, 
(పఖ్యాత భూమా = (ప్రసిద్ధ మైన --కాంత్యతీశయముకలదియు, దివివత్ -_అభిను 
'తౌ = దేసతల చేత. సో తము చేయ(బడినడియు, సాశకేత_ధామా = అయోధ్యా 
పట్టణ మే--స్టానముగాలలదియు, రామ--నామా= శ్రీ గాయములు అను--నానముము 
కలదియునెన, కాచిత్ =ఒకానొక, దేవతా=దైఐయు కుశలం= కేమమనును, 
కలఎకుతు= నటింప జేయు చుండునుూగాక. ((సస్ధ రా వృత్తము ) 

తా. సంసార పాపముల కస్ట యులను తొొల౭గించుచు, సక లకల్యాణములను 
గలిగిందుచు, కాెట్తనుముఐ శె నందగించుచ్చు మన్నభునిగూడ తనయందము చేత 
నిగునొంద (జేయుచు నీతాబేవిని తనకడగ ౦టిచూపులతో ఆనందింప: జేయు 
చు, సకలదెవతల చేత పొగడంబడుచు, సకలదిక్కులలో (పసిద్ధి కెక్కి, యో 
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ధ్యలోనుండు నాశ్ర్రీరామఃలు మనకు నర్వవిధముల సర్యకేమములను నిచ్చు 

చుండునుగాక. 

వీ క్ర ల్యాణముల కెల్ల శ గడసీవు యగువాండు 

మేఘాభిరాను మా శ మేనివాండు 

భవగహనంబున. శ బడలిక పోయట్టి 

భ కి పణామం౦బు( (| బట్టువాండు 

పంచ బౌణుండు సిగ్గు $ పడెడు నందమువాండు 

దశ గిశలంచెడి + యక మువా(డు 

జనకసుతావాంగ 4 కనక దామమువా(డు 

విబుధులయభినుతు $ ల్వినెడివాండు 

తే. దేవదేవుడు దివ్యాను $ భావుం డతండు 

రామనాముఃడు సాకేత శ భఛాము. జెపుడు 

నసమక రుణారనత రంగి 4 'తాంత రంగు 

ఉచ్చు గుశ లము గలువము + లెడలం బుచ్చు. 

తి. భవచంగవానంబువక్ = సంసార మను+-మహార ణ్యమందు, జనకనుతా-, 

అపాంగ * కనకదామమువాండు = కీతాదేవియొక్క_+-కడగంటి చూపులనెడి-. 

బ౦గారుసరిపెణలుకలవా:డు, అసమ-కరుకారన - తరంగిత-ఆంతరంగుడు= 

సాటిశతేని-దయారనముచేత + అలలుకలడిగా6 జేయ౭యబడీన-- అంతరంగము గబ 

వాడు, ఎడలయి+ప్పృక్. = వెడలంగొట్టును. 

శ్రీరాములు. ఈయన సూర్యవంశ మున కకుత్ స్టాన్వయన్థు లడైన రఘుమవహశి 

రాజుకులయున అజముహోరాెజాకు ప్యౌతుండును, కాసల్యాదశ రథులకు పుుతుండు 

నె) ఛభరతలకృణళతుఘ్నులకు అగ జుండును, నీతాదేవికి భర్తయునై; తండి 

యాజ్ఞ చక అరణ్యమునకు పోయి, వాలిసంహో రమునకు వెనుక, స్కుగివహానూమత్సి వో 

యు. డై; విఫీహణు యందు వాత్సల్య ముక లిగి, రావణకుంభ క ర్లాదెరాక్షసుల ను. 

సంహారము చేయుటకై దళశావతోరములలో ఏడవయపతార మైన మహావిష్ణువు. 



TH పిన పగుణాదర్శము 

జనక సుతే =జూనకి. - ఈ పె పూర్వజన్మ మున వేదవతియె వెనుక టిజన్యమున 

'తామరపున్నములో పుట్టి, ఆణుమాత్రరాపయున రావణుడు తీసీకొనిపోవం గ 

చవారువారు చూచి ఈళిశువు నీక నీవారికందటికిని అనర్థ కారిణేయగును, విడిచి 

ెట్టుమనం గ్యావా6 డక పె క్రైలో పెట్టి సము(దములో విడి చిపెట్టల, ఆపెప్పై 

గట్టుకట్టి, ఇసుకదిబ్బతో కస్ప యడ, కొన్నాళ్లకు వెనుక దున్నెెడి నేలలో నా 

టికి తగిలి, పె క్రైళలోనిశిశువు మిథిలాపట్టణరా జైన జనకముహారాజుకు దొరికి, 

అతనికి నీత అనుపేరితో "పెంపుడుకూంతు రై ,క్రీరాములకు భార్యయె కుళలవు 
ఇను కననొన్న మహాలక్ష్మీ. 

కాము(6డు=జమన నృథుండు ఇత (డు విస్గుమానసప్పత్రు(డు, (బవాతేయు(డు, 

రతీదేవి పెనిమిటి, అతినుందదండు, పంచబాణుండు, మకరధ్వజుడు, మోన శేత 
యుడు, శృం గార పురుషుడు వైనవాండు. 

కించ. 

పృ. దశౌనన కు శాసన త సద కేషలోకన్యథా 

విలోపకరకోపకో వసువుతీసుతావల ల్ల భః | 
కృపారస మహారసంసృృతి పయోని భే "హారకమ్ 
కృషీష స బుషీష్ల పకృ త్కృపణత "తెళశానే వముయి॥! 58 

ఆ. నశానన __ కుళాసన-+-(తసత్ _అశేవ, - లోక +వ్యధా -విలోప+కర + 

తోపకః= దళముఖుండైన రావణాసురునియొక్క_ + దుస్సరిపాలన చేత బెదరు 
చున్న సకల మెన - లేోకులయొక్క_ -- దుశిఖమునకు  నాళమును + చేయున 
క్రీవె-+-కోపముకలవాండును, బుషి-+ఇష్ట-+కృత్ = మవార్జులకు--అభీస్టము లను _- 

“"2చేయువాండునె నైన, పసుమతీను తా--వల్ల భః=భూపుతికయెన నీ కతా జీవిక భ 
_రాయగు, సః = ఆ ఇశ్రీరాముండు, ఆవార--సంసృతి--పయోని ధేః + తారకం = 

తందిముట్టని+సంసారమెడి + సముదమునకు--దా౭టించు తెప్పయెన్క కృపార 

ఇచసం=దయారసమయును, కృపణతా _ ఏక తొనే = దీనత్ర (మునకు + ముఖ్యా [శం 

“మొన మయి= నాయందు, కృషీస్ల = = చేయునుగాక. (పృథఖ్వీపృ _త్తము. ) 
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తొ. రావళాసుననివలన భయపడుచుండువారి వ్యసనములను వీర్చుచు, 

సహహార్టులకోరికలను నెజి వేర్చుచు నుండు నాకీ రాముడు సంసార సము దము 

ను తెప్పవలె దాంటించునట్టి తనకృపను కేపలము దీనుడనైన నాయందు కలు 

గంజేయునుగాక. 

మణియు,__ 

తే, రావణాసురశాసన శ (త స్తలోక 
కోక నాశన కోపను. శ డౌ కృతర్షి 

హర్షు( డల రాము డిల గ్భపో $ త్క_ర్భ మునను 

సంసరణ సంతరణ మెంతొ $ సంగును మనను. 

టి. మనను=మనుట కె - (ఆత్మలు)ఉాజ్జీవించుట కే, సంసరణసంతరణము = నం: 

సారమునుదాటుటను, ఎంతే+ఒసంగును= ఎంతో +ఇచ్చుచుండును గాక. 

చతాననుండు = రావణుడు. వీడు రాక్షసరాజు, పులస్త్యునిపుతులడైన విశ 

పసువలక కె కసికిపుట్రినవాండు, విఖీష ణకుంభ క రులకు అన్న్రమళవోదరికి పెనిమి 

టి, ఇందజిత్తుమొన లై నవారు ఏనికొడుకులు, లంకాపట్ట్రణమున కు రాజ్రు,శ్రీరా 

ముల చేత సంవారింప(బడిన వాడు, (జయవిజయులు సవక్షసనంవచాదుల చేత 

రాకషనులు గా శకఓింపంబడి మొదటిజన్న్మమున హిరణ్యాక్ష హీరణ్యక శిపు లై 

నృసింహాఐ తారము చేతను, వెనుక రాపణకుంభక ర్షులె (శ్రీరాముల చేతను, మటీ 

యొక యుగమున శిశుపాలనం౧ఐ కుం లె (శ్రీకృషుని చేతను సంహరింప6 బడిన 

వారు.) 

ఆ. స జయతి చిత చరి(తో 
యస్య హి వరచరణ పువ్క_రక రేణుః | 

మహిషీ. మృవిసింహాన్య 

(నాజీజనదపి నృపోద యె సూతుః॥ 59 

అ. యస్య= ఏవొనయొక్క_, పర4దరణ పుష్కర ఎక నేణు: మేలె నం 
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కాళును+/త్ండమునుగల--ఏను య, (వర+చరణపు వు. రక నేణు: = (కేన 

ము లై న+పద్మములపంటిపొద ముల+దూళి) పృవ-ఉదరయే - ఎద్దు యొక్క + 

(ధర్మ ముయొక్క) పుట్టుకయందు హేతుః అపి= కారణమయు్యను, బుషి. -- 

సింవాస్య= తెలివిగల-సీంవామునకు (సు. డైన -గతిమబుపషి కి), మహీాషీం= 

సెం:: యెనుమును (పత్నిని), _పాజీజనత్ = పుట్టించెనో, సః .. అట్టి, చిత- 

చరి కేః=విచి త్రే మెన+చరి తముకలవా( డేన శ్రీరాముడు, జయతి--హి= సరో 

తమ డగుచున్నా (డు గజా? 

తా. మ*యేకంగు మగయొద్దును గనలోరి సింహమువకు పెంటియెనుము 

ను భౌర్యనుగాల (బసవించుకొనెను. ( అనువిమస్థార్థమును వేడుక కె చూప్కీధర్శ 

సంస్థాపన ఘు: కై యవతరించుటచేత గాతమమువశాపము వేత తాయిరైక్ పడీ 

యున్న యవాల్యను తినవానపద్మ పరాగముదేత యథా థా(పకారము క్ర) 

జేసి యతనికి భార్య గాంటేనిన యావిచ్మత-చరి తులడెన (శీరాముండు సరో్యోత్కృ 

షండుగా నుండులగాకని యాశీర్వదిం చెను. (అని వా న్లవార్థమును దెలి పెను.) 

ముజెయు.___ 

ఉ. ఆకితచ్నితవ_ర్తనమె + యాతని, దాతతే భూమినేమి యు 

త్పాత మొకాని? యేని పద + పద క్ర రేణువు గాణమోజణిీ, సా 
కరాతమహర్షి సింహమున + కుకా మహిమషికాగలిగిం చ, మించ 

ద్యోతకులంబుసంబర ముశతోడ ,వృహాదయముకాదలంచుచున్ . 

టె. ఏని-పద-+పద్మ్శ క లేణువు = ఎవనియొక్క_ సాదములందు- తె తెల్ల నిమ 

చ్చలు* ల+ఏనుంగు (పద-+-పద్మశ-- రేణువు = పద్మయులపంటి+ పాదములయందలి 

ధూళి, స-ఆకూత _ నువాత్ యుపి సీంవామునకు = మంచి-అభి[పొయ 

ముతోోడి-గాప్ప తెలివిగల నీంచాయునకు, (మనార్డి సింవామునకోక" = మహర్షి 
(ేస్టుండైన గాతమునికి,) ఖద్యోతకులంబు = మిడుంగురుపురుగుల సమానాము 

(నూర్యపంశమువారు). 

ఇం. (శేయాంసి భూయాంసి మహోవ దాన్యః 

(వేయా౯ నచేయా జనకాతి జాయా, | 
జి" ర 
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కాకాయ గంకాయచ యో౭ది శేషం 

దాశాయ కీశాయచ రాతసాయ! 60 

అ, యః= ఎవడు కాకాయ=కాకకిని (జయింటు : కిని), క ౦0కాయి = గడ్డ 

కను (జటా యువునకున్ఫు, దా దాళాయజ= బోయమనును (గుహుని సికెని స కాయ తోయ 

కిని (స్నుగీవునికిని), దాషసాయి= ౦ క్కృసునకును (విఖషణునకును), ఇస్టం = అఖీ 

స్ట్రమును, అదితీ =ఇ చ్చెనో, స=అగ్భ, మహోవదొన్య: = మహాచాతియే, జనకా 

త్మజూాయాః = నీతా దేవికి, _పే మాక్ = (వియంలృగవ్యత్రీం "ముండు, భూంణయా 0 

సిజవి శేసములె న, (శేయాంసి = "శ్షేమవులను, చేయా త్ =ఇచ్చును గాక. 

(ఇం(నన్ని జు “స్ఫృ బ్వెయు. ) 

శా. నీతాపతి మొన .యా శ్రీ రాయుండు తాను సుహో దాతియ oN నలబడి 

యు, కాకి, గద్ద, కోతి, బోయ, రకె)-స నెందు లై నవానిగీ-మోూ ! యిస్ట్ర ద "తి 

ఆయి నాఢటు? (అని విరుగ్గార్థము.) జయంతు యు, ఇటుంయువు, గుహుయకు, 
cp 

విఫీషణుయకు వెద టె న వార క జస ర గార్ ము.) ఎవ దాస ఆయు నాంటదటు? అ 
మ [| యట (a (2) లు 

యతడు నునుఘును నకి లకేయస్సుల నిచ్చును గాన, 

"లే. కొక సంకములకు నది 4 కాగ, కివీ క 

రాత రాతశుసుల క కభిఫ్ట శే నాశిం జేసి 

నాడు నాయన. బేర్వాడు ఫ వాయు మనకు 

శేయములదాతే యగుంగాత 3 నిత నేత, 

ఓ నాండు= ఆ నాండు, దాత=ఇచ్చు వాండు, వీల సతి = న తాపటి. 

కాక సు = కా కీ బంగం కు. డం ఇం; దువ నును, ఒఅకూ బరమ సై 

టప ౫ అతిసుంసరుయడు, కసం సశ జ్ ఇటా క్యా లోనన్ను జ సు గాం ర్త 

సురుం గో షీ పాదమున; వచ్చు త్ర/ంరాముల టాం ము చే నాలం (గ. ర 

కంకి జగ గ్ల ఆ వటాయుంవు, =| కు an తాకి శ ప్రపం 506 wy జీ 

ని అమారుఒకెడుకు, సంహాతితే సం సు, ఈతండు పంచపటే ముందు (క్రీ ౧ నుల 

ఆశ మగుననుండి నీకును గొనానేేన్రు భృుడు తెనుగు గూబ చిట వోని నుల శ్లో 
శ 
or 

యాస్థ ముచేస వానిచే వంపంబకిన వాందు. 
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దాశుడు= బోయ--గుహుండు.---ఇతండు. శృంగి బేర పురయునకు (పభువు 

గానుండి శ్రీీకామఘల అరణ్య వా సయులో పడవవిడి చి పంపాసరస్సును జాటిం 

చిన కిరాతరాజా, 

కీశము= వానముంయ ఎ మగీవుండు. — (వాలిస్కుగీవులు.--- వానరరా జలు, 

ఆన్న వమ్మలు] వీగులబహ్యపలనం బుట్టినబుక్ష ఏర జు (డు అను వాననుండు పొ 

ర్వతీశాపమున పురుషులు న్లీ)అెపోవు తటాకమున స్నానము బేసి తానును 
శ్రీ తన సౌంచర్యమునకు ఆనందమందిన ఇం|దునిపలన వాలమందు వాలి 

“గాను నూర్నునివలన (గీవమందు సుగీవుండు గాను పుట్టనవారు. ఆందు వాలి 

శ్రీరాముల చేకనె చంపంకినవాండు, సుగీవుండు ఆ్రీరాములచేత నే సంరక్షీం 

పంబడనవాండు. 

రాకీ నుండు=విఖీవ ణుండు-- ఇతండు కెకనీ విశవసుల కొమారుండు రా 

వణ కుంభ క ర్థులకే ముండు, తనహీతవచనములు వినని రావణుని విడిచి ,శ్రీరాము 
లే శరణుసాచ్చి స:ంరత్షీంపయిడినవాండు, 

అన్యచ్చ.--_. 

పృ. అభీక్టభుటకః శీతా వతులదీ వ్రీకోదండభాక్ 
ఇతి కును మిదం పునః పరను మద్భుతం (బూమహే | 
విధూత పరమా రికో విఘుటితారిచ క స్స యం 
స కుంభజవకం | పభు శక లయాంబభూవన కుథా॥ 61 

జ్ కశీతౌ=భూమిలో, అఫీష్ట +ఘటక 8 వా అ పేక్షీంప బడిన కండలుగల 
(J 1 5 Cram న 5 | జ జే J 

వాడు అతుల దీ ప్పీకః = సాటలని+మంటిముద్దగలవా.డె, దండభాక్ = 
(తిప్పుడుకజ్ఞుక లవాండు, (అయ్యెను. ) ఇదం=ఇది, కమం=బాలినది. ఇతి= 
అని, పునః =మజల, పరమం = అధిక మైన, అద్భుతం = ఆశ్చర్య మును, (బూమే = 
చెప్పుచున్నా ము, సః =ఆకుండలుకోరిన, (పభుః= మేటియెనవాండు, విగూత __ 
పరమా ర్రిక్రః = తొ "లల ోయయుడి 4 శేస్ట మెన + మృ తికకలవాండే, 

A టి మాల విఘటతఅ౬ ఎ చ్యకః = కొట్టై వేయంబడిన + నజిమిక్ అల తోడ ల చక మక ల చు 
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వాలు ుయంచ తానే, కుంభ --జనక ౦=కుండలకు-. కారణ మెన దాని నే (కధా 

కోపముతో, శకలయాంబభూవ=చుక్క_లుచుక్క_లుగాచేనీవేసెను. అనివిరు 
ర్థార్థరు. శీతౌ = భూమిలో సః = ఆ(పభుః = (క్రీ రాముడు, అఫీష్టభు 

టకః = భ కాఖీష్టములు ఘటింపంజేయువాండును, అతులదీ వ్రికోదండభాక్ = 

సాటిలేనికాంతిగల కార్హ ధనుస్సుగల ౮ డును ఇదం=ఇది క్షమం=చాలినది, 
౧ 

ఇతి=అని, పునః =మణుల, పరమం= మేలెన, అద్భుత ం=వింతేను, ([బూమహే = 
చెప్ప్రచున్నాము. విధూత 4 పరమ-ఆ రి క9= ఎగుర (గొట్ట బడిన+ విశేషము 

లైన భ క్షబాధలుకలవా(డును, వికటితారిచ కః = కొత్తి వేయ బడినళ తు 

సమావాముక లవాండునె , స్వయం = తాన్సె కుంభ-జనకం= కుంభునితం 

(జియైన కుంభకటని (లేక) రావణుని [కుధా=కోపముతో, శకలయాంబభూ 
ప=చుక్కు_లు చుక్క_లుగ జేసెను. అనివా _స్తవార్థము. రావణకుంభ కర్గులకు కం 
భుండను పేరి కుమారులుండిరని యితిహాస ము, 

తా. కుండలుకోరిన కుమ్మగవా(డు చక్రమున "పెట్టందగినట్లి మట్టెముద్దయుు, 

ఆచ్చకము (తీ సప్పెడికజ్రయు, మంచిదిగా6 గలుగ౭జేసికొన్సి మజల నాకుండలకు 

సాధనములై నయామట్టిని చకమునుక - దునుకలు తునుకలుగా నెగురలగొట్టివే 

చెను, (అనివిరుద్ధార్థమును వేడుక లగాంబెప్పి)ి ఈలోేకములో ఆశ్రీరాము(డు 
భ కాఖీష్టములను గలుగ జేయుట కై శార్టకోదండముకలవా౯ డె ఖరదూప కాది 

౧ 

రావణకుంభక ర్లాంతము రాక్షససంహారము చేసీ, ఆశితులకంద జకును గష్ట్రములు 

తీర్చెను. (అని? వా_స్పవార్థమును జెప్పెను.) (పృథ్వీవృ త్తముఎ) 

మజియు. ___ 

"తే. తాను ఘటకుండు కానొకో $ దండకుండు 
విఘటితారికుండు నకట శ వికటముగను 

నగుచు నగుచుండ జగమంత శ జగతియందు 
నగున? హతకుంభజనకుండు శ నగుట యకట P 

5 
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కి. మటకుండు = కుండలుక లవా (డు (ఆశ తాఫీస్ట్ర ములను భుటింపయజే 

వాడు), కానొకో = అగుటకేమో, దండకుండు (కానొ, కోదండకుం 

విఘటి తౌ౭ికండు=పడయగెట్ట (బడీన స్మకముకలవాండు(పడంగొట్టంబడిన న 

వులుకలవాయడు, నగుచుండక్ =నవ్వు చుండునట్లుగ , వాతేకంభ జనకు ండు=' 

గొట్రంబడినకుంభ కార ణములుకలవాండు (పడంగొట్టంబడీన రావణకుంభ క ' 

కలవాడు), అకట=( ఇప్పు డట్టిసమర్థుండు మన।|పత్వ్యేకుమున లేండే)అరాః 

(ఇటను విరోథాను పాణిత 'శ్లేపాలం కారము.) 

ఇ. కుంభ జినకు డు =కుంభ నికుంభులతం డి-కుంభ క రుండు.--వీండు తపసు 

(బవహాను పరమడుగునపుడు దేవతల పార్థన చె సరస్వతి వాక్కుున (వవే 

నిద ఆనిఅడిగి నరముతీనీకొని ఎల్లప్పుడును న్మిదలో నేయుండీ (శ్రీరాముల 

యుద్దము చేయునపుడు రావణుండు ఆన్మిదాభంగము చేసినందున తౌనున 

(శీ రాముల చేత నే చంపంబడీన నాడు. 

కృ తాను. ___ 

గ.కథంసామరావు భద నునుచిత క ర్యాణమ వ్యేవ మోాడిడిో 

అ. కథంనామ = ఏలాగున, రామభ[దం= (శ్రీరాముని అనుచిత -క' 

౯౩౦--అపి= అయు కృములెన- కార్య ములు క లవాండయ్యును, ఏవం= ఈలా 

ఈడిడి వే, = న్లో (లేము చేయు న్నావు ? 

కృ శౌనుండు,___ 

వ. ఎట్లు రామచం[దు ననుచితకర్య తం(దు నయినను, ఇటు | 
తింపం దలంపుంగొనుచున్నా (డవు? 

టే. అనుచిత + కర్మ + తందుక్ = అయం క్రములై న (కియలందు + 
మణజపుగలవానిని, 

శా, వర్తీ యానపి జా జానకీనహచరో మాతు స్పపత్నా్యా ముబే 
సమ్పన్నం రథహ స్పిప _త్తీతురై. స్స్న్యజ్య రాజ్యం నిజవ్ 

౪ 

స్ో 
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వినక హన్తి ఘనంవనం కథ మసౌ నస్యా దయు క్ష క్రియో 

గవ్యం దుగ మపాస్య పాస్యతి జనః కోవా యవాగూారసమ్॥ 

అ. జానకీసవాచర౩=జాన కీ ప్రియుడు, వర్ష యాక్ +- అవీ= బ్యేష్టులడెనను, 
మాతుః=తల్లియొక్క_, సపతౌా్ట్యః=సవతికి, ముదే=సంతోపషమునిమి త్ర మె ర 
థ చనా స్లీ+ప త్తింతురైై రథ గజ పదాతి + తురంగములతో, సంప 

న్నం = కూడుకొన్న, నిజం=తన దైన, రొజ్యం = ౦ెజజేకమును, సంత్యజ్య = 

విడిచి ఘనం = గొప్పదెన, వనం = అడవిని విందక్ =పొందుచ్చు వాంతే=ఆ 

యో? కథం= ఎట్లు, అసొ=ఇతే (డు, అయు క్ష-+(కీయః = అనుచితేము లై న 

కార్యములుక లవా(డ్యు నస్యాత్ = కాండు ? కకవాజనః = ఏమనుష్యుండు గ 

న్యం =ఆవుసంబంధి యైన, దుగ్ధం= పాలును, అపాస్య = వదిల్సీ యవాగారసం= 

గంజినీటిని, బాస్యతి=|తౌగ గలడు ? (శాద్దాలవృ త్రయ.) 

తా. తఈరాముండు చెద్దకొడుక య్యును, తనతేల్లి కిం గాక తనసవతితల్లి కి (6 

గాను తన కుల్మ కమముగావచ్చిన చతురంగ ములతో డిరాజటీకమును విడిచి యడ 
వికి పోయినాండు. ఇతం డిట్లు చేయుట తగిన కార్యమా ? అయ్యో ? ఎవండు 

గాని యావుపాొలు విడిచి, గంజినీళ్లు | తాగునా? 

6, అగజుయడై రథాదిచతు స రంగసమ్మగము (వాజ్య రాజ్య వు 

న్య(గత మాని జానకిని $ వ్యద్థండుః తోడ్కొని మాటుతలి కె 
గె 

యు[గననంబునం దిరిగె $ నుద్ధృతధరు, డద యు కర్చు యడ 
య్య్యగ్యమువీరపూర మెవణీడెనను (చావక, గంజి తావు చే? 
టి. అవ్యగతక =అజా ౫ త్రతో శ ఉద్ధృత-ధ ర్ముండు = ఎగంర వేయంబడి 

న+. సక లధర్హ్మ్యములుకలవాండు, ఆఅ్మగ్యము = ఆ(శేష్ట మేను _ పూరముజ(పవా 

వాము. (దృష్టం తాలం కారము.) 

కించ... 

శా, ధిక్కష్బలే సవ దళాస్యదర్పదమనం ధీశాలినం వాలినం 
సోఒయం రాత్షసవర్షనిగహకృ తే సుగీవ మన్వగహీత్ | 

ళు 
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తుజ్ఞప_స్తరభజ్ఞలిప్పు రిహ నిశ్నజ్క_ం౦తు టజ్కి_౦ త్యజ౯ 

సజ్క_ల్పం కల యేత పజ్క_జదలాదాన(పసజ్ఞాయ కః॥ 6 

అ. సః--అయ౦=ఆ---ఈ్ళశీ రాముండు,దకాస్య+దర్ప+దమనం=రావణాసు 

రుని+గర్వమును-+ పడ(గొట్టినవాండునా, థీశాలినం = బుద్ధిశాలియు నైన, వాలి 

నంజ వాథిని, ధికృృాత్య ఏవ = ధికికకించియే, రాకు స+-వర్ద గ నిగవాకృతే = 

రాకుసుల-+ సమావామును--ని గ హీంచుటకొజికు, సుగ్రీవం = స్నుగీవుని, అన్య 

(గహీత్ = అన్ను గహించెను. కః= ఎవడు, కుంగప _సరచాభ గలి ప్ఫుః = 

పొడవై న-జాతిని- ణేదించుటకు--కో నవాండ్రై ఇవా౭ఇక్క_డ, నిళ్శంకంజ 

శంకలేక, టంకంతు =ఉాలినె తేనా, త్యజక్ =బిడిచిపెట్టుచు  పంకజదల- 

ఆదాన్మపసంగాయ = తామర పుకును "తెచ్చుకొనుసంగతి ౩, సంకల్పం=తీలం 

కును, కుర్యా త్ =-చేయును? (దృష్టాంతౌాలంకారము. ) 

తా, ఆయీ(శ్రీరాముండు రాక్షసులను నిగహీంచుట కె రావణాసురుని 

౫ర్భముకూడ బడ (గొట్టినవాలి నే అనాదరించి, సుగీవు ననుగ్రహించెను. ఇటె 

ట్లున్నదంశే? కఠినము.లె న తౌలను -వీలంగొట్టంగోరినవాండు టంకమును విడీ 

చినేసి తామర కను దెచ్చుకోయగోరినాఃడువలె నున్నది. 

వముజియు, ____ 

ఛా, వాలికా వాలనిబద్ధరావణునిం దాశవారించె నీఠరాముం, డా 

నీలి న్నాలీని రావణుక్ గెలువనే * స్నేహించె స్నుగీవు నా 
వీలకా, బోలునె శ లఖండనకుం జా శ లింపకా గరాటంకమే 

"కేళి౯ా ఊాళని తమి జేకును విలో $ కింప౯్ నిరాటంకమె. 

ట్, సిలికా నాలినికపదేయు మందబుద్ధియు నై న; కరా-.టంకము=చుజు 

శకెన4 ఊరిని, విలోకింపక --పోలునె = (ఆయుధము6గోరి) చూడ (దగునా? 

ఇ, వాలిసు(గీవులు, ---వానరరాజులు, అన్నదమ్మలు, వీరు (బహ్మావలన( బుట్టిన 

బువవిరజుండు అను వానరుండు పార్వతీళాపమున పురుషులు శ్రీ లైపోవు తటా 

కమున స్నానము చేసీ తానును శ్రీ యె తనసౌందర్యమునకు ఆనందమందిన ఇం 
స్ 
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(దునివలన వాలమందు వాలీగాను, సూర్యునిపలన (గీపమందు సుగీవుండుగాను 

పుట్టినవారు. అందు వాలి (శ్రీరాముల బేతనె చంపయుడినవాండు స్నుగ్లీవుండు 
ఆ క్రీరాముల చేత నే సంరకీంపంబడిన వా(డు, 

అపిచ , 

ము. కృత్యా చేతుం కిల జలనిభా ఖణయి త్వా దుర ధ్యా 
గు 

లస చేవీం స్ఫుటవిదిత సంశుద్ధి మస్నిపవేశాత్ | 

భూరారా౭_ స్వే నాం భువనజననీం భూమిక న్యా మునన్యా 

మున్తర్వత్నీ మనయత వనం హ_న్హి పొలన్యహాన్నా! 65 
oO అజ వాలి ఎలి 

అ. పొల స్య్యవాంతౌా=రావణసంహారకు6 డై న శ్రీరాముడు, జలనిధా=స 

ము దమందు, సేతుం= వారపధిని , కృత్వా= చేసీ దురథ్వాక =దురారులనుుఖుం 

డయి త్వా=ఖండిం చి, అగ్ని పవేశాత్ = అగ్నియందు--(ప వేశించుటవలన, స్ఫు 

ట-విదికి +సంశుద్ధిం=స్పష్టముగ + తెలిసికోం బడిన. పారిశుద్ధ క్రముకల, జేవీం=నీ 
తా దేనిని, లహ్ఞ్వై=లభఖించి, భూయః అపీ= మజలన్యు అన న్యాం= అసామాన్యయొ, 

భూమిక న్యాంజభూపు. తిక మై, భువనజననీం=లోక మాత యైన, ఏనాం= ఈ, 

ఆంతర్వత్నీం=గర్భిణిరైననీతను, వనం= అడవిని, అవయత = వొందించెను. వాం 

త=అయ్య్మో! 

శా. ఆ (శ్రీరాముడు సమ్ముదమున సేతువుబంధించి, దురార్లులైన రాత 

సులనుఖండీం చి అన్ని (ప వేశము చేత ఆనీ తా బేవియందలి పాతి ప్రత్య పారిశుద్ధ్య 

మును చెలిసికొనియు, ముణిల యోగ్యత చేత అసాభారణయు, సకలలోక ముల 

కును తల్లియు, అయోనిజయునై, గర్భవతియొన యానీతను అడవిపాలుచేయ 
వచ్చునా? అయ్యా? ఏమియన్యాయ్యమిడి? 

ముజియును. ___ 

ఉ. వారిధి కిట్టి, కట్టి వెస 4 వారవధికా, దశకంతుం గొట్టి యుకా 

ఛారుణిపట్రిం బట్టి, జల $ నంబున మెట్టియు, న ట్రనన్వసా 
| ౬ Fe) వూ 6 

ధారణయెన జానకినె $ తట్టున గర్భిణినై నం గాన 3 

ధీరహితుం డొకం డనిచె $ దిట్టండె? కట్టిండికాక యోాక డన్. 
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టి. ధీరహితుండు-యోాచన లేనివాడు (ధీర హీతుండు= జ్ఞానవంతులకు 

(పీయు(డు-శ్రీ రాముడు), కట్టి(డి = క థిను(డు, దిట్రండు= దిట్టందనము కలవొ€ 

డు. (వృ త్య్యనుప్రాసాలంకారము.) 
ఇ. నేతువు. (క్రీ రాయులు రావణసంహారమున కై లంకకపోవున పుడు వాన 

రులచేత సమ్ముదమునక ట్రంచిన వారిధి, ఇందు స్నానము చేయువారికి నకిలటోవన 

నివారణమై సర్వదా పరిశుద్ధులై యుందురని పురాణము. 

విశ్యావనుః,___ 

౫. సఖే? గుణిషు దోపావిపష్కారం కథంకార నార చయనసి॥ 66 
అ, గుణిషు=గుణ పంతు లయందు, దోప, +ఆవిప్కారం=దోవ.ములను. ఆరో 

వేంచుటను, క థంకారం= ఎట్లు, ఆరచయని= చెయుచున్నా ము. 

వీశ్వావసువు.___ 

వ. సఖా?గుణులయందును దోవముల నెటులు నీవ్ర నావివ ప్కరిం 
చుచున్నా (డవు. 

ఉ. గురా వసత్యో కినిరాసహేతోః 
స్వరాజ్య మ్మగ్యోఒపి సరామచన్షంః | 
తృణాయ మేనే నిపుణాయతే న 

ఫణాభ్ళదికో౭_పి ఫణాయితుం తమ్।॥ 67 
అ. అగ్యః -అవీ= పెద్ద వాండ య్యూను, స +రామచం[దః= ౪ |శీరామండు, 

నరౌ=లేండియందు, అసత్య +ఉ కి -నిరాస-- హేతోః =అబస్థమైన+మాటను-. 
ఎవారించుట అను--కా రణమునకులగాన్ను స్వ-రాజ్యం= తేన--రాజజికమును, తృ 
కాయ=తృణమాూూ మే నే=తలంచెను ఫణాభృుత్ _-ఈళః అవి=సర్పముల 
రాజై డన-ఆది శేషుడుకూడ, తం= =ఆఈ శీ రాముని, ఫకాయితుం=పొగడుటకు, నని 
ప్రణాయకే-సమడద్ధండు కాకయున్నా (డు ? Fra | 
గ... ము 

క కీరాయమయడు 'కౌను అన్న దమ్యలలో పెద్దవాండయ్యూను, కై కేయికి _ 
Oa 1. /| 
£ 'దనాలుమాట . అబద్ధముకాకుండుట 3 తనపరంపరాగత 

"1; "i 
1 1 (| 13 
rf | 
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మెనరాజ్యమునుగూడ గడ్డిపో వ గా( దలంచ్ొను. అట్టియా రాముని ఆవేయినోళ్ళీ 

ఆదిశేషుండుకూడ పొగడజాలనివాణగడై యున్న వాడు. 

శే, గురుని వితథో కి నిరసింప, * గురునిరాజ్యు 

మును దృణమునుగం గన,రామ 4 మూరికీర్రి 

ముఖసహ[ సంబుగల శవ శ మూ ర్తిపూ రి 

గను గనుంగొని కొనియాడం $ గనుగలండె? 

టి, గురుని+వితథ-+-ఉ క్రి =తం(డియొక్క_+-అబద్ధ పు+మాటను-_ పర ద్వయ 

ము నీయ6డను అపవాదమును,నిరసింపక = పొంగొట్టుట కె, కనక్ =చూడలగా, 

వూ _ర్రిగను= సంపూర్ణ ముగ, 

ఇ. ఫణాభ్ళదీశు(డు=ఆది శేషు(డు._ఇత (డు కదూకశ్యప[పజాపతుల (ప 

థమపుతుండు, ఇతండెప్పుడును భూఫార మును వహించుచు భూచేవిభ ర్వర్జమెన 

యా మహోవిష్టువునకు నివాసశయన వావానాది శరీర భేదములతో ఉపచరించు 

గరుత్మ ంతునితో పరమమ్మైెతి సలుపుచుండు నతండు 

కించ. 

ఆ, వాలిని బలో రి మాలిని 

జా(౫తి సుగ్రీవ మ(గహీ ద్య దయమ్ | 

అస్య (శుతిక త విదితం 

సువ కృం లేన దీనబన్టుత్వమ్! 68 

అ. అయం=ఇత(6డు, వాలిని =వాలి, బల-+-ఊర్షిి మాలిని = బలిమికి-.సము 

(దులడై, జా[గతి-సతి = జాగ రూకు డై యుండ (గా, సు|గీవం=సు గీవుని, అగ" 

ఫీ శ్ =పరిగహీంచెను. (అనుట) యత్ =ఏదియో, తేన=దానిచేత, అస్య= 

ఇతనికి, [శుతిశత--విదితం = నూటువేదాల చేత, తెలియ ౧బడుచున్న, దీన-- 

బంధుత్వం= దీనులయంద లి+-బంధుత్వమ నెడీగుణము) నువ్య క్రం= స్పష్టముఅయి 

నది, (ఆర్యాగీతి.) 

తొ. బలవంతుండయిన వాలియుండలగా సు[గీవుని పర్మిగహించుటపలన 
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ఆ (శ్రీరాములయందలి వేదాంత వేద్యమయిన దీనబంధుత్వగుణము 'తెలియయిడు 
చున్నదని (ముందు కృశాను. చా కేపీంచిన * ధిక్కృత్య ” అనుదానికి సమా 
'ఛానము తెలిపెను. 

మణియు ____ 

తే వాలి యండన యిల బల $ శాలియుంక 
న(గజాని న్నిగహించియ $ ను గహించె 
ననుజు ను గీన్ర న్యన్గీవు శ నణ మణ 
దీన దీనబంధు(డు రాము జౌ ననంగ. 

టి. అండక అ = సమోపముననె, న్యక్ గీవుక్ = (వినయముచే) వంగి 
న మెకగల వాండయిన, దీనక్ = ఇందువలన, 

కించ, 

శ్రా, లత్మం నకుసి బి భద ప్యవిరతం రామాకృతి క్లృీృ పతిః 
వృ త్తీంకానువిమాను సీ నుభినయకా వీ రాగ యాయీ! పియా! 

కల్యాణీంతు వనీనునీనయ దహోో క స్యా ప్యమృవ్యకా నచో 
మేదిన్యా మవలోకితః కి మసరో మానీ ఫపువమూ నీదృళః॥ 69 

అ. రొమ+ఆకృతిః=(క్రీరాముని రూపము గల, శ్రీపతిః =విష్షువు, అవిర 
తేం= ఎల్లప్పుడును పక్షసి = నకున్థలమున, లక్షీ ం=లక్షీ దేవిని, బిభ త్ అవీ= 
భరించు చుండినను, పేర +అ గయాయీ=కూరులలో+ అ గోసరు లై, "కాంఅవీ= 
ఒకానొక, మానుషం =మనుష్య సంబంధి యైన, వృ త్తిం=రీతిన్సి అఖినయక్ =అ 
భేనయించుచు, (వీయా౦=తన[వీయు రాలిని, కల్యాణీంతు జా క ల్యాణగు ణములు 
కలచై నను క స్యఅవీ= ఎవనియొ క్క_యు, వచః=మాటును, అమృహ్యళ =సహిం 
పనివాం డై, వనీం= అరణ్యమును, అనీనయత్ =పొందిం చెను. అహోే=ఆశ్చర్య 
ము? ఈదృళశః=ఇటువంటి, మానీ = మానవంతు డైన, ప్రుమాక = ఫురుషుండు, 
అపరః = వుటియొక' (డు, మేదిన్యాం = భూమియందు అపలోకిత్య కిం=--చూ 
తంబడినాంణడ్రా? 
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తా, లమ్మీవక్షస్థలుండైన యాలత్నీ పతియే (శీరామావతారు..డై మనుష్యుథర్త్మ 

ము నవలంబించి, మొవనిమాటనో తాళ (జాలక, తేన పీయఃరాలిని పాతి [వత్యే పారి 

శుద్ధ్యాది సకలకల్యాణగుణములు కలది మొనను, అడవిపాలుచేసెను. ఇట్టి మాన 

వంతు డైన పురుషుండు మజియొకండు ఈభూలోేకమందు కనంబడియేయుం 

డండు. (“కృశ్వాసేతుంి” అని కృళానుం డా మేపీంచినదానికి సమాధానము 
చెప్పెను 

మటణియ, 

ఉ. (శీ నురనుందు నందినను, $ (శ్రీపతి భూపతి రాము(డై రమా 
మానినియెన, జానకిని + మానువవృ త్తిని బూను తా నర 
ణ్యానికి నం వెం దెం వెసంగి, శయప్పుడయెవ్వండ "దేమి సెప్పినాం 
డో?నిజమైననూనియెవడో !యితీ(డొెక్ర_ ౧జెకాక యేకడన్, 
టె. రమామానిని=ఆలక్మీ కాంతి, అం అ్యానికి = ఆరణ్య సమూావామునకు, 

తెంపు+ఎనంఏి=సానా సము(అతిళ యించి, | మాని=మానసంతు (డు. 

ఇ, లశ్నీ దేవి --2-వ పేజి చూడుము. 

వనుత సు. క 
ఆ. గాతుం క ఈ ప్టై (శీత రామభ[ దాకా 

గకా౯ా గుణానాం గణనాదరి. దాక్ | 

(పాచేతసాద్యాః కవయో౭.నవద్యాః 

య దేక దేశాకలచే౭_పి నేశాః॥ 70 
అ. శిత--రామభ(దాక్ = శ్రీరామచం|దునిఆ|శయించినవియు, గణ 

నా+-దర్శి చాక = లెక్కు_యె-లేనిదియునె న, గుణా నాం--గ కాక గణముల 

సమావాములన్కు గాతుం= గానముచేయుటకు, కః=ఎవ(డు, ఈప్టే=శ క్రి 
కలవాండగును. (వె చేత స+ఆద్యాః= వాల్మీకి మొద లై న, అనపద్య్యాః=నిర్జో 
షులగు, కపయః=కవులు యత్ _-ఏక్రదేశ(.ఆకల నేఅవీ = ఏగుణముల లో ఒక 
కొం చెమైనను--ఐర్జి ంచుటయందుకూడ్క న ఈశః = సమర్థులు కారు. (ఈపజాతి 
వృత్తము, వాక్యార్థ హేతుక కావ్యలింగాలం కారము.) 
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తా. ఆ (శ్రీరాముని యసంఖ్యాతములెన కల్యాణగుణములు ౫ లించుట 

శవండు శ కికలవాండగును. వాలీ కివెంద'లై న నువార్దులుకూడ ఆగుణముల 

లో ఒకతేశ మెనను గణియించుటకు చాలినవారు కారు. 

ఇ. (పా చేకసుండయు= వాల్మీకి.. ఈయన (బహాజ్ఞ చే నారదోప జేశముతోబహు 

కాల తపస్సమాధినుండి తేన పె పుట్ట పెట్టంగాాఆ వెనుకను చాలా కాలమునకు వెను 

క, ఆపుట్టనుండి=వ ల్రీకయనుండి వెడలివచ్చి, వాల్మీకి అను పేరితో శీముదామా 

యణమును సంస్కృతే మున ఛందోబద్ధముగ కవనమును సృష్టించినమహో బుషి. . 

వా స్తవముగ,__ 

క, తగు రఘురాముని కల్యా 

౯ గుణగణ కానుగుణగ 4 ఇనమును గావిం 

పగ నగు నెవనికి? వాలీ 

కిగ నిగ నే కవిగ నున్నం శ గించి త్తృయినన్. 
అవల 

ట్. క ల్యాణ+గుణ “గణ + ఏక -అనుగుణ-గణనమును=క ల్యాణక రము లే న 

+గుణముబయొక్క_+సమూవామునందు--ఒక్క_ టికై న--తగిన_. లెక్కను. (కా 

వ్యలిం గాలంకారము). 

గ. తథా౭వి త వీయగుణార్జ్య వక చై క చేశ కోటితమాంశకలామా 

(తే మిద మ[తభవతా _శోతవ్యమ్। 71 
అ. తథాఅవీ=అట్లయినను, త దీయ--గుణ-. ఆర వ+కణ--ఏక జేళ (కోటి 

తమణఅంళ--కలామ్యాతం = ఆ (శ్రీరాములవియైన+సము[దమువంటి--క ల్యాణగు 

ణములయొక ...- లేశములో __ ఒకకొంచెముయొక్క్క - కోటిఫాగ ములలో 

పదాజవపాలెన, ఇదం=వఎ, అ(త్ర=పూజ్యుండవై న, భవతా నీచేత, (శోత 

వ్యం=విన (దగినది. 

వ. అయిన నతనిగుణములనెడి కడలికణములం చేక చేశ -తోశమం 
దును గోటితమనుయిన యంశమున పోడశ క భామా తను 

నీ కిది వినవలయునది. 
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నో కకుత్ స్టకులస ర్యాయ కలశార్త నకా స్తుభః। ౧౧ థి a ఆలం కౌనల్యానుకృత[ వాత కల్పక( పస వైూదయః। 72 
(వాక్టాత్స ఉజ్కృరథాగార పగిబ్మా_రహారిన రః | 

జానకీలో చన ద్వన్ల ఏ చకోరానన న చం[దమాః | 78 
సంనారమార్షసళ్చూర (కొ తాగా న హదనా 

సర్వ రాక్షస బే తాళ సముచ్చాటనమా న్ని 74 
కరుణారసకణోల కదంబనరుణాలయః | 

తపోధనజనాకాం'కా తటాక నవతోయదః॥ 75 

విద్యావిహరణో ద్యానం వినయాస్థాన మణ్ణపః 

సౌలభ్య(పాభ వ్రూత్కర్ష సమా చేశని వేశనమ్। 76 
సౌజన్య వాదాన్నకయో స్పామానాధిక రణ్యభూ; 

నౌముఖ్యముఖ్యభవనం సాహో ర్చైక వితర్ది కా| 77 
a__ 

(పునాదల త్మ్ నః (నాసాద;ః _పతాపన్య పరాగతిః | 

(పాణ పతీమా కి పౌనాం (పపన్నానాం పరాయణమ్ ॥ 78 ౧౧౭౬ 

అనపాయనమ్యుద్ధీనా నువ గాహాన దీర్ణి కా 

జన్ఫుశాసనజీవాతు రన, రన గహం బయతయ, | 79 
దుర్వాద ఘోర దారిడ్భ ద రక రఖౌోశ రః | 
తాద్భ కృతాటకా దేహ ఛ్వా_న్హ రాజీవ వాన్టవః॥ 80 

సుబావహుమ _త్తమాతేజ్జ్ల సంహారవర కేసరీ | 
భార్ల్షవ్యాగహ దావాగ్ని పరిమార్దనని క్ష్రరః। 81 
వీరాదాఖ్యదురాతజ్క_ వి దావణమహాూవధమ్ | 
ఖరదూపణకింపాక ఖణ్జనై కపరశ్యథః। 82 
దుర్గ చనీచ మారీచ శేచళ్ళపబలొనలః। 
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గృధ రాజన్య నాకాదిలోకా[ కముణవ రన్! 88 

కబన్టమయకాసార కబలీకరణాత పః | 

శబరీచి_త్తకుముద శారదజ్యోత్సి ఇకోదయః॥ 84 

పావమానియళః కాశ పకాథశశ రదాగనుః | 

(పగల్భవాలిజీమూత (పోత్చారణసమిారణః॥ రిక్ 

స్నుగీనరాజ్యసామ్ముగీ సుదినంకాననాక సామ్ | 
దుర్నిరోధధునీనాథ జాడ్యరోగ చికిత్సకః। 86 

దుష్టన_క్తంచరస్తోము ధూమ శేతువిబ్బృమృణమ్ 

కువ్వు కర సను్స్ను నే కువ్నూస || 87 

బలీయోా రావణ సాణ పాపాణదలనాపవిః। 

విభీహణస్య సామాజ్య్ఞ వి శిణనసుర(దు మః 88 

ఆఅరరా థ్యాపురనారీణా నుళ్ల్ రత్యద్భుతోత్సవః | 

రమ కే మము తేజస్వీ రామః కానుసమో హృది! 89 

గ. అ(ఆకిలపవిత్ర చర్మితఃకళ్ళ్చి ద్విపక్సీదజ[స్రమిల్లే నునుసన్ల 3190 

అ, (72) కకల్లే ఎ్రై-కుల పర్యాయ-కలకార్ల వ-కొ సుభ ౭=క కుత్ణే ఎరాజుయొ 

క్కు_-వంశమనెడి._మణి యొక పాలసము[దమందు-కౌస్సుభము నెడు రత్నము 

న్కు కౌసల్యా “నుకృత- వాతి +కల్పక--పసవఊదయః = కౌసల్యా దేవియొ 

క్క +పుణ్యముల+సమావామ నెడు+కల్పవృ క్ష, మునకు-: పువ్పముల+పూత యం 

ను (78) (పాంచత్ “పం క్తి రథ అగార-పరి పోర -వారిత్ మణిః=ఒప్పుచు 

న్న-౫దశరభరా జుయొక్క_- ఇంటిని అందగింప(జేయు ఓకు  పచ్చరత్నే మును, 
జానక్రీలోేచన ద్వంద్వ + చకోే ఆనంద “చం దమాః =నీ తాబేవియొక్క_- 

కనుల - జంటయనెడు -- వెన్నెల పులుంగులయొక్క - ఆనంద మున కై -- చం 

(దు6డును, (74) సంసార “-మార్ష +సంచార +కాంత+ఛాయా-మహీరువా॥= 

సంసారముల చెడు తో వలలో ,తిరుగుటల చేత (-బడలిన వారికి+నీడ కె వృక్ష 

మును, సర్వ--రాకష్ష సబ తాళ సముచ్చారున +మాం(తికః = ఎల్ల రాక్షసులను-- 
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వీశాచములనుక" - త రుమంగొట్టుట కై భూత్ వై ద్యు (డును, (75) కరుకకారస 

“కల్లోల + కదంబ+వరుణాలయః = కృపారసమనెడు + గొప్పయలల- స 

మూావామునకు- సము[దుండును, తపోధన జన4-ఆకాంకా.తటాక -నవతోయ 

దః = మవార్జులయొక్క. -- కోరిక లనెడు + కొలంకులకు - (కొ మేనుయును, 

(76) విద్యా+వివారణ-ఉ ద్యానం=సక అవిద్యలతో _-వివారించుట కై +కీడావ 

నమును, వినయ ఆస్థాన -- మండప$ = ఆణ 6కు నయను--ఆస్టానమునకు(మంటప 

మును సౌలభ్య చి పాభవ4+ఉఅత్కర్ష (సమావేశ -- నివేశనం = భ క్షసులభత 

యొక్కయు - (పభుతయొక ్క_యు, ఆతిశయములకు-కూడిక కె _గృవామును 

(77) సౌజన్య ఛ+వాదాన్యక యోః + సామానాధికర ణ్య+భహా:= సుజనత్వమునకు 

ను; దాతృత్వమునకును"- సమానస్థాన యుత డి--భూ మియు, సౌముఖ్య +ముఖ్యభ 
ం= సుముఖక్వే యునకు + ముఖ్య స్థానము'ను, సౌహార్డ ఏక విత క్షి కౌాజ=సువ్భా త్తే ద 

మునకో- ముఖ్య మెన-తి న్నెయు, (78) (పసాద౫లక్య్యక పొసాడః = అను 

(గవామ నెడి--లక్షీకి -- మేడయును (పతాపస్థ+౫పరా+గతిః = |పతౌపము 

నకుయ్య కేవ్టమైన--మార్షమును, సీసా నాం చవల కి హైంమరణ మున వలె '్లేళ 

పథువారికి_ +పాణ పతిష్టయెనవా(డును, { పపన్నా నాం -_పర--అయనం= డో 

తినిష్థులకు శే స్థమైనస్థానయును, (79) అనపాయ-+సమృన్టీనాం _- అవ 

వాన+దీర్ణి కౌ = అపాయరహితుల -- సమృద్ధులకు-- స్వానమున'కై -- కొన 

ను జంభళాసన +జీ వాతుః= ఇందునకు--జీవనౌ షధ మును, జయ[శియః--జన్మ గ 

వాం= జయలక్ష్న్షీ కీ జన కృవామును,( రి0దుర్వార ఘోర, దారిద్భ్య--దర్వీకర 

+ఖు గళ (రః =చారింపశ కము కా ని--భ యంకరమెన+లేమిడియను +పాములకు-- 

గరుత్శంతు (డును, తాద్భక్ తత్ -_తాటకా-+దేనా+ధ్యాంత- రాజీవచాంధ 

వః= అట్టి+ఆ-- తాటక యొక్క_ + దేవామనెడు చీక టికి+నూర్యు(డును, (81) సు 

చాహు-[మ త్రమాతేంగ-- సంహారపరీసరీ = నుబాహుడనడి- మదప్రకే 

నుంగును+సంవారించుటకు + మేటి నీంవామును, భార్షవ--ఆగవా--దావాన్ని +ప 

రిమార్డన+- నిర్ద్యరః = పరశురాముని ఆగవామ చెడి+దావాగ్ని ని+తోనివేయు 

టకు ప్రవావామును, (కీ2)విరాథాఖ్య-- దురాతంక 4 వి దావణ+మహొపషధంజ= 
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విరాధుం డనుపేరుగ లదు ర్వా వధిని[బో గొెట్టుటకై -- గొప్ప యౌోౌనథ మును, 

శ్రురమాహణ--కింపాక ఖండన ఏక -పరశ (థః =ఖరు. డు-- దూషణుడు ఆ 

-నెడు-విషష్ఫ క్షములను--ఖండించు టకు ముఖ్య మైన గొడ్డలియు, (88) దురోచ 

నీచ. మారీచ కీచక 4 పబల-అనిలః = విడువరాని+నీచుం డైన +మారీచుండ నెడు-- 

వెదురువృక్షమునకు-గొప్ప- గాలియు, గృ(ధ రాజస్య నా కా ది-లోక +ఆక్ర 

మణ--ప ర్తనీ= జటాయువునకు--స్వ క్లైది+లోక ములను + ఆకమించుకొనుట 

కె +మార్షమును, (84) కబన్గమయ-+-కాౌసార+క బలీకరణ--ఆత పః =క బంధు (డె 

డు--సరస్సునుళ్యామింగుట కె +తీక్షణ్య మెనయెండయు, శబరీ--చి త్ర4కుముద-- 

ఇకారద-జ్యోత్సి ఎ కా+ిజదయః = శబరియొక_--మన స్స నెడు-కలుపకు శర 

త్మా_లమంద లి--వెన్నె లయొుక్క_- వెలుగును, (85) పొపమాని--యశ ౩-- కాశ 4. 

(పకాళశరత్. ఆగమః = ఆంజనేయునియొక్క_ + కీ రియ నెడు-.ెజల్టుపూలు-- 

విక సంచుట కై + శర తొల పురాకయు, (పగల్భ--వాలి+జీమూత పో తార 

ణఆ౫సమోరణక = సమర్ధుందైన+వాలియనెడు+ మేభుమునుజి మ్మివేయుట కై +- 

వాయువును, (868) ను గీవ రాజ్య +సామగ్లీ=సు గీవుని-రాజ్య మునకు +-సాథనసం 

పత్తియు -- కాననాక సాం--నుదినం--వాన రులకు మంచిదినమును, దుర్నిరోధ-1- 

ధునీనాథ “జా డ్యరో గ--చికిత్సక 8 = అడ్డగింప (భాడనిసము[దముయొక ్క_-- 

జడత్వవ్యాధక? వై ద్యుండును, (57) దుస్ట్ర+న_క్షంచర+సోమ -- ధూమశేతు _,_ 

విజృంభ ణం=దుస్టు లెన--రాక్షసుల- సమావామునకు--( అనిష్ట సూచక మై)విజృం 

ఫొంచు--ధూమేేతున క్ష తేమున్కు కుంభ కర్గ - మద _అంభోధి--_సంభ నే కుంభ 

సంభవః =కుంభ కర్ణని+గర్భమ చెడి-సము[ద మును- సంఖి ంపంజేయుట కై అగ 

_స్యమహామునియు, (88) బలీయః-- రొవణ- పాణ--పా పాణ--ద శ నా--పవిః= 

బలిష్టు౭డేన +రావణుని--పా*ణములనెడి -జాలను+-పగలలగాొట్టుట కె వ్మజాయం 

థమున్సు విఖిషణస్య+సామాజ్య+వి.శాణన+సుర దుమః= విఫీషణునియొక్క_ 

[చ కవ ర్తిత్వమయును +ఇచ్చుట కై --కల్బపృకుమును (589) అయోధ్యా ఫుర--నా 

రీణాం= అల్లో అత్యద్భుత -- ఉత్సవః= అయో ధ్యాపట్టణ ఫు + న్రీ)లయొక్క.. 

కన్నులకు +- అత్యాశ్చర్యకరమైన + వేడుకయు, కామసనుః = మన్మథుని 
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తోసమానుండునై న, తేజన్వీ=(పతాషపభాపముల చేత తేజకిల్లునటి, రామః 
arn ౧౧ ౬ 

ఆశ్రీరాముండ్కు మమ వ్యాది = నామనన్సునందు, రమే = (క్రీడించుచు 
న్నాండు. 

అ. అత = ఇక్కు_డ, పవ్మితచర్మితః = పవి[తమెన చరి తముకల, కః 

చిన్ =ఒకానొక, విపళ్ళిత్ = విద్వాంసు[డైన యీశకావ్యక ర, ఇర్టేం= ఇట్లు, 

అనుసంధ 'తేకిల=అనుసంధించుచున్నా (డుక దా? 

కాకుట్ణ ఎకులనిధి * కా స్తుభరత్నంబు; 
కాసల్యకృతి కల్ప + కమున సువుము, 

దశరథుగృహమునం. $ దగు హారి దత్నంబు, 

జనకాత్మజాత లో చన చకోర 
చం[దుండు, సంసృతి $ (శాంతసచ్చాయ(దు, 

వసురసముచ్చాట $ నె కమత, 

మురుక రుణార సో చ్చరదూ ర్మి కలవార్డి, 

మునివునోరథతటా 4 కనవఘనము, 

విద్యావిహృతికృతి $ కుద్యానవనమును, 

వుజి వినీతికి మహో  మంటపంబు, 
పాభవసౌలభ్య 3 వై భవభవనంబు, 

సుజన తాదాతృతా $ నిజగృహాంబు, 

సాముఖ్యమునకు నె $ సంగ ముఖ్యసదనంబు, 
సౌహాోర్ల్షమునకు నశ సమవితర్జి , 

ను పసాదమునకు శ సనుఖద( పాసాదము, 

లీవ్ర(పతకావాత్య $ తిశయగరలియ, 

క్ష న్థుల్యపాణ్మప $ తిపాపటిమ్లు(డు, 

సుపపన్న పరాయ $ ఇ(పభాన్రం, 
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డనపాయసంకశుద్ధి శ కవగాహదీ రిక, 

యిం దజీవాతు, వ 5 శీ దవిజయ 

హేతువు, దీనతా $ హీశఖోేేశుండు, 

తాటకాతనుతను 9 స్పోటతరణి, 

తత్స్పుబాహుద్విప $ దారుణసింహాంబు, 

జమదగ్ని జ[కుథా 4 జ్యలనర్యుర ము, 

వీరవిరాధగ * దోరుత కౌవధి, 

ఖరదదూపణవిష దు $ ఖండపరశు, 

వతినీచమారీచ $ నతకీచకదవాగ్ని, 
పటుజటాయును చెందు + పదము పదవి, 

(కూరకబంధకా $ సారోరుబడ బాన్ని, 

శబరిహృత్కు_ముదై క శ శరదరాక, 

సామోరి సద్వశ క్ట శృరశర దాగవు, 

ముద్ధతవాలిఘు $ నోళ్ళరుంయ, 

ను గీవరాజ్యసా 3 మ(గియు, వరవాన 

రావభీసుముహూ ర + మాదినంబు, 

జడనిధిజాడ్యంబు శ నెడపెడువై ద్యుండు, 

దుష్ట్రరాక్షసకోటి $ భూమ కేతు 

వును, గుంభకర్చుము $ దనిధి కగస్తు స్టోడు, 

రావణజీవన $ _గావపతియుం, 

దద్విఖిషణ రాజ్య ఫ$ దానామర[దు, వ 

యోభ్యాసతీలోచ $ నోత్పవంబు, 

తే, నె న జానకీజాని స శ మాను డతను 

తోడం చేజముతోడను $ |గీడసలుపు ; 
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నెడంద నను చనునంధించు * బుడమి నిటుల 

నిరతమిో భక్తు. డతిభక్తి + భరితముగను. 

టే, కృతిక ల్పక మున =సత్క్భృటియను కోల్బ్పవృిత్న మున, సచ్చాయ='భాయా 

సహితి మైెశ ఉచ్చర త్ =పెకిలేచుచున్న, నపభునయు= క్రొ మైనము, విన్భాతి క 

తికి=పిహార కియకే, అసమవి3గ్సీ = సాటి లేనితి ఇ 3 ఆఅపగావాదీరిక్ష=స్నాన మునకు 

డై య, ఇం! ద్ వాతువ్ర= దేజేం[దునకుజీవనాపధ, అనుచు 'మస్ఫోటతరణి= =శరీరను 

నెడి అంధ కారోవిజృంభ ణమునకు సూర్యుంయడు, గద ఉఊరుతర ఇిపధి=రోగము 

లకు గొప్పమూలిక, శరద రాక=శరత్కాలమంచలిపూర్రి నిమ--(శరవజఆబంతము 

న తత్సమము. ) శీరశేరదాగమయు = చెల్లుపూలకు శరదృతువురాక, నునోల్డేరుం 

ర = మేనుయునకు విజ్చంభిం చెడు యుంర్భూమారులే యు. 

ఇతిహాసములు 

కకుత్లు (డు. 4ర్-వ "పేజి మ +డుము. 
ణః 

క భ్ షష ఇ a) Su an క్ ayn ఇ నీ wey WN కొసల్య---కొసలదెశ రాజుకూంచుర్కు దళర్సుని పెద్ద? ర్య, (25 ములతేన్ణి 

పం క్తిరనుండు=దళశరథుండు.---45-వప జీ2 నడుము. 

జానకి ,..దె0-ఏ భజ we "రకం వు. 

బంభ శాసనుండు = జంభారి) ఇం[దుండు. అస పతిక శ్యస్టవ పజూప॥ గుల తుం 

డు, శచీ జేవిభతి, సయంతునితం ౪ వ్ ఇలండు ఫూర్యది క్చాలకులపు వ్యజాయంథ 

చు నిరావతెగజము, శ చచ్చశ్ళం) షో శ్రేయ, సుధ ర్థాస్టా: వము, మాతిలిసార డా, 
నందనో ద్యాన ము, అవు రానతీ ౧౫౫ “నియుకి బి౫, న్నర్షలోక “సేులువాందు. 

aD 

ఖగేశ్చరుండు=గరుత్ర ంతు శు ఇతే డు విన తొక శ్యప్మపజూసముల పు తుం 

వేదన ఫపుండవుటి నూంర్వసారథరయెన. ఆగారు స డుగా నదస్వరూపులడెవుట్టి సూంర్యసారథరైమైెన అ గారుితే ముం దైన వాడు, 

తండు బే ని జయింసి అమృతమును చెచి? కాపు, చులకిచి అన్య ఇతండు దేవేందుని జయింసి అమృతలీ మును దెచ్చి కసాాప్ముతులకిచ్చి తిల్సి ద న్య 

వృత్తిని పోంగా పను; మ (పజిల కపకారులెన ఫుళిందులను గజక చ వ ములు 

గా ఒకరికొకరు శవీంచుకొన్న వి "వసు స్నుపరీకులనక్ భశీంచి బిషుం ౫ 
pr. 

సర్వదా (శీమనోవిస్తు వావాన మి యున్న యతో (డు, 
£2 ము 

6 
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తాటక... నుేశేతుకూ(తువ్కు సుందునిపెండద్రము, సు 

మునెకాపముచేత తొను తనకొడుకులును రాక్ష (ల న్ 3g & య రి 

ళ్ గ 

ని ంాసుండు.--ఏండు కు బేరు' శాపము చేత రాకునుండే (శ్రీరాముని చెత్ ద 

డ కారణ్య మున భంప౭ఒడవన చుంబురుండను *౦వ రుడు. 

ఖగుండు.-_-వి కవకునకొడుకుు దూహణ, తిశిరన్తుల యన్న, జన స్థానే 

నాధిపతి, (క్రీ రాయుని చేత సాకు డైనవాంయయం. 

దుస్ట్రరాజులను సంవారించి, మహాధనుస్కు_6ైన తెనచేతిధనరూలముగా నె 
ఇశ్రీరా ములచేశ నిస్సత్వు (డేనవాండు 

నభ రాజు=జటాయువు. రీశి-వ సేజై చూడుము. 

కబంధుడు.వీ6డు పంచవకి యందు స్థూల కేశునిశాపము చేత్ర రాక్షసుండె, 
ఇం, దుని వజాయు న ముబేత చిరను కంఠము కాళ్లు కడుస్ర్రభోపల Sm (1 

బోయియు, భాహువులుమ్మాతేయు దిర్ధమ్ములె రామలక్షేణుల చేత "తెగనలక 6 

జడి, శా పవి మోచన మెన గంథ ర్వ్యు'(ఢు. 

శబరి. ఈ ప పంపాతీరమున మతంగా శేముమున మతంగ మహామునిశిష్యూ 

పాలై శ్రురాములయన్ముగహమునలన మోక్షమువెందిన బోయత. 

పావమాని =పవమాన పు కుడు ఆంజ నేయు.డు._ఇతండు వాయువు నను[గ 
వి 2. అంజనా శేసరులపుక్రు (ద సు(గీవునకు మం(తియ్, (శ్రీరాముల కం 

ంగభ క్లులడై, నీతాదేవిని కనిపెట్టంబోయి, లంకాదవానముచెనిపచ్చి, శ్రీ 

రాములకు నీ తాకేముమునుదెలిపీ చిరంజీవులలో నొక ౭ డెన వానర శేషుడు * 
వాలిసుగ్లీవులు, -6రి-న "పీబి చూడుము. - ° 
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కుంభ క రుడు = రావణు నికే యృండు. వీ చీంకు మహో కూరు(డైెయుండియు, 

తపస్సు చేని పరము లడుగ (గా చేవోల _్రార్థన చేశ సరన్నతి వాని వొక్కు_న 

నుండి వాయ న్మిద కావబయువని మడు ఉనట్లు చేసెను. అందువలన వెప్పుడును 

న్మిదపోవుచు, రామ గౌవణ యుద్ధ ములో నిదలేపంబడి, ఆశ్రీరాముల చేత నె 

యుద్ధ మున వచంపంబ డేను. 

రాసకటుంకు. --61!-న పేజి -నూకుయు. 

విఫిషయుండు.--64-వ పేజ్ వా "థను. 

శ్రీరాముండు.---50.వ పేజి నా ంకుము. 

కుంభ స౩భవుంశు = అ” స్తు సండు-- ఇతే డు ఊార్వుశినిజూ-చిన మి తౌనర' 

. అలనిగ్యిము స్పలించీ కుంభ మున బేరి, నినష్టునిత గూడ పుట్టినట్ట మవార్షి. ఈ 
ళం 

యన మాంసరూ వు ౩ అతిఖృభ్య్యాగ గులక్ ఆతిథ్యము పెట్టి ఇం పుచుండు ౩ వాల 
పల్బలులు అనురాషనులను భ స్మ్ము చేసిన యతియ, మః లస గ ముదములో నుడి 

యుండి చేవతలను బొధంచుచు.డిన కాలెకీయులను వెడలగొట్టుట కై ఆసము 

(దశలమునంత యును ఆపోశన యు చేసి అసము(వరును నిర్జలము వేసిన యతడు, 

మశియు తనులోతాము ఒకటొక ఏ వివావనపముకొన విస్బంభిం చుకొనుచున్ని 

మేనువింధ్యపర్నతముల ౫ో మేగుపన్నగు యు. ఈళోేక మునకు వెలుకురె కలుగక 

పోవునట్లు సూర్య చం్యద్రులక స్జముగ ెకిగియున్న జూచి. దేనక్టు లీతొందర 

చేత లోక ్ముపడు నలబడి ముంనుజూ చి సంకటసడుచు నీయగ న సుం _పాక్థించు 

కొనగా, అతంయబోయి తేనకు శిష్యుంయడుగానున్న యా మేరువు తెన్ను చి 

వుగి దండ సణామము చేమయంగ్తా నేను నుల యపర్చతి మునకు ఇదోవోయివ 

చన; "నేను నచ్చుదా(క ని విఫ్టేయుఎడుముని 'చెప్పులేయి ఆ మేరువు ఇదివజకము 

న స్లైాయుండునట్లు చేసీనయతే డు. 

గ ఇతకింపవి త చరతేః ఫి శ్చిద్విపబ్చి దడ సమిస్థి మనుసన్ష తే, 91 

అ, అతే= ఇక్క డ, పవిిత్రేచరి త్ర; జ పవి ౭ మినఐరీతేముకల, కక చీగ్ = 

ఒ కానొక, విపళ్ళ్చితీ. = సీద్చాంసురన యీ కావ్యక ర్త ఇట్టిం= ఇట్లు, అను 

సంధ శే కిల= అనుసంధించుచున్నా (డుక దా ? 
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వ. ఇట నిటుల నొకసుచరితు.డగు సుధీముణి యనుసంధించుచు 

న వాడు, 

వ, భ్యాయామి రామ మభిరామగిరా మరన్ల 

భారామదభఘ్సు మితీరామ మశేరిరామమ్ | 

ఆరాను మద్భుతిత రామలసద్దుణానాం 

ఘూరానముయమఘు మసురామరవన్దితాంఘమ్॥ 92 

అ. అభిరామ+గరా=మనోవారమైన+ వాక్కు చేత, మరందధారా-నుడ 

ఘ్నృం = కేనిధారలయొక ,._-[కొవ్యునణయగయగెట్లునట్లియు; ఇతే_రామం= 
ఈ ఈ 

పొందంబజ్లిన్న-నీ తా కాంతిక లిగినట్టి యు, అశేః+విరామం = శతువునకు+వితా 

శకుడగునట్టయు, అద్భుతతర-అమల+సద్దుణానాం = అత్యాశ్చర్యకర మై 

సాటి కేనిసుగుణయులకు, ఆరామం = విహారపవనమైనట్టియు, ఘాేర-ఆమయ+- 

భఘ్నుం=భయంక రమైన + సంసనారబ్యాధులను-- పడగొట్టు నట్టియు, అసుర _. 

అమరా[వందిళ 4-అంఘీ")ం = రాక్షసుల చేతను, దేవతల చేతను. నమస్కరింప 6 

బడుచున్నఛపాద ములు కలిగినట్టియు. నై న, రామం = శ్రీరామమూ రిని ధ్యా 

యామి = థ్యానముచేయుచున్నాను. 

తా. తేనెధారలకంకు మించి తీయనై నవాక్కులును, మిక్కిలి వింత లైన 

సద్దుణములునుగ లిగి నురలు నసురులును తనపాద ములను నమస్క_రించుచుండ 6 

గా సకలరోగములను సః లళ్నతువులనుక - బడగొబ్బ చు, నీతాసమేతు౯డైన 

(శ్రీరాముని చేను ధ్యానము చేయుచున్నాను. (వసంతతిలకవ్భ త్రము.) 

శా,రాము౯ా ళ్యా, మల డేసు బౌవాుబలు జాశేగ సై నుభాముకా 

నుధా,సాను గోనుధుమాధురీనుహిత వా) క్చారన్యన 'స్పీము సం 

గ్రామస్తోనువిభీము భూానునుహిముక 4 బ్రాంచద్దుణ భాజడా 

రాము౯ వేమటు భ్వేయు. జేయుదుని చేశ రామోాభి రామున్ని నున్. 

టి. జూగత్ +వేమ+ధాముక్ = మేలుకొనుచున న్న + తేమములకు- స్ట 

మునవాండును, సు ధాసామ్షీ వ మధుమ్లా ధురీ - మహి పీత. వాక్ళార స స్య-నిన్ఫీ 
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ముక = అమృత సమృద్ధి చేతే ను--మకరంద మాధుర్యము "చేతను + వూజితిమైన4 
వాక్సారస్య మునకు --పొలి మేరమైనవా (డును, (పాంచిత్ గుణ +ధాపిజత్ 2 
ఆవౌెఘుక = మిక్కిలి యొప్పుచుం డెడు--గుణ ములకు--ప కా శం చెడు. ఉద్యా 
నవన మైనవాండును, రొమా+ అభిరాముక్ = సకల క్లీ)ీలకును+ మనోవారు( 
డున్కు ధ్యేయుక్' = ధ్యానము చేయదగిన వానింగా. (వృ త్త సన్ను పాస్తా 

దయాసముదయాలయీ ముదధికాననే కాననే 
పలాశ నపలాయన( పణయికార్ము శే థార్మిక | 

సమిోంజనమిోాడి తే (ప్రవిశ చి త్తి మే స త్రమే 
బలీక్ళతి వలీముఖే మనుజధరి ణి (బహ్మణి॥ . 98 w 

అ. దయాసముదయ-+-జలయే = కృపాసమూమునకు +. స్థాన మైనవాండును, 

"కావ నే = అడవియందుంహాడ, ముత్ అధిక -ఆన శే= సంతో పము+అధికము_ 

“గాయ ల మెగ ముగలవాండును, పలాశన+-పలాయన -_ (పణయి-+-కార్తు కే= 

రాక్షసులను. త జుమంగెట్టుట యందు +-పంగిన -విల్లుక లవా (డున, ధా ర్తి శే = 

ధ 9త్తుండును సమోరజ--సమోడి తే = వానుమంతుని చేత. పొగడ: బడనచాల6 

డేను, బలీకృత--నలీము ఖే = బలఐంతు లుగా జేయం౭బడిన- వానరులు కలవాడు 

న్ఫ్కూమనుజ--ధ రి ణి=మనుష్యు 0 ధర్శ(పవ ర్హవముక లవా డునుుస త మే=సర్వ 

(ేష్టాడునైన, (బహణి=పరబహృస్వరూపుండగు 'శ్రీరామునియందు, మే= నాం 

యొక్క, చిత్త=ఓచిత్తమా ! (పవిశ = (ప్రవేశించుమా ? (ఆద్యఅం త్యాను 
(పాసము.) 

తా. అడవిలోంసాడ దయతో సంతో పసూవదక మెన ముఖముతోను రా 

క్షసులను తఆుముట కై వంచుచుండువబింటి తో ను, వానుమంతు (డు చేయుస్తో త 

ముతోన్సు జలపంతులనుగాను జేయంబడిన వానరులతోను, సరో త్తీముండై 

మనుష్య ధర్యముతో నె ధారి కులడైయుండు పర[బహ్మామైన యా శ్రీ ”రామునియం 

దు ఓమనస్సా! నీవు (పవేళశించుమూ ? 

పం. దయా పయోధథిమైనవాని, $ దానం గాన మోమునకా 

వయోనురోధి యానవీన శ వర్పసూను మోదము 
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(బయోగమైన యాతుధాన $_పాణహానిధర్థ్మ మం 
దయోగమైన మర ్య్థధక + మందువాని వానరో 

0 ఆలి లీ 

పయోగ మన సేనచెంది శ బల నూను చేయుసో 
ర 032 టై 

(తయోగ మొందు (బహ్మముం ద $ లంప! వే దలంపవేశి 

టి. చానక్ = దానివలన, కానక =అడవిలో, వయః--అనురోధి = వయ 

స్ఫ్సును-అనుసరించునది, ధర్మము=విల్లు, అందుక = ఆధనుర్ధరణ సామర్థ న్ద్రనుం 

దు, అయోగమైనక్ = సంబంధములేని దై నను, అందువానిక్ = పొందువా. 

న్య తీలంప=ఓమనస్ఫా! వేక్ = వేగ౯. (ఛేశాను పానము. పంచచానురము) 

శా, అస్తాామాసతృణం(పియా[ దుహి తృణామాసనన రా చేర్షనుర్ 

చారామాన ము నేళ్ళిలావీ నృవరామానస్వయంపాదుకా | 
అత్య Cad ర్ అ “= అల కుల్యామాస మహా వ్రా౬ఒఒపిక పయోయాధాంబభూాను స్తథా 

పొల స్టో మశ కాంబభూవభ గవకొ ?త(ంమానుపామానిథాః, 

అ. హేభగవక్ = ఓ భభ గవాను.డా | తృ్భణం= తృణము, (వీయా--(దు 

హీ=నీ, పీయుశాలికి దోహీయెన కా కాసురునివిషయమె, అసాంమాస = అ 
_న్రీమయ్యెను, స్మ రాళ; ధనుః =శివునియొక్క --విబ్లు; తృళామాస=తృణమ 

య్యెన్యు శిలా-అపీ=జాయికూడ), మునెః=గతమమునికి దారామాస = భా” 
ర్యఅయ్యున్వు పాదుకా= పాఐకోలు, స్వయం = తొనుగానె, నృవరామాస = 

లువఅయ్యొను; కపయః = కోంతులు, యోధభాంబభూవుః = యుబ్ధవీగు లై రి; 

పాల స కః= రావణుడు మళకాంబభూవ = దోమఅయ్యెను, తథా= ఆలా, 
త్వం నీవు, మానుషావమాని భా; = మునుష్యుండ వై తివి. 

తా. నీవు భగవంకు౯డ వగుట చేత నీకు కా కాసురునివిషయ మె తృణమె 
అ సిమయుగాను, నీక వివయమై శినునివి'ల్లై తృణయగాను గొౌతమునివివయమె 
తాయె భార్య గాను, భరతునివిషయమై పాపకో లె రాజుగాను వారవధివిషయ 
మె సమ్ముద మెకాల్వ-గాను, యుద్ద్యా విషయ మె కోంతు లె మహావీరులుగాను, నీ 
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సామర్థ సవినయ మై ఆరావణుంలడె దోమగాను, నీవొ సర్వధర్మనంస్థాపనవిష, 

య మై మునుష్యు(డవుగాను అయితివి ఆశ్చర్యము? 

ఇ. వాల స్త్యుండు=రాపషణుండు, _-61-వ పేజి చూడుము. 

త్తే, అ స్త్రమయ్యెం దృణము, తృణ క్ట మయ్యె ధనువు, 

నయ్యెగట్టు సుతనువు, మె క్టయ్యె నృపతి, 

కపులు ఇభ నటులై రి, కాల్వయ్యె (4 గడలి, యయ్యె 

రావణుడు దోను. నరుఃడై తే (| "రావు? నీవు. 

టి. సురేనువుం =సొౌగసెన మేనుగలది నీ, మెటు = పట్లుటకు సాధన 
<= (అ) ౬ 

ము--పావకో 

నో ఆశిలాగ్రాణదవదై రచరాచరము క్రి చె 8 | 
~~ —— 09 

అనర( ఘా తాభయదై రశ రస్టధనురర్హ నై నె | 95 

అబ బహా పీ చ్చీ ద్రగ్ప్లోతృెలై రతృణేక కృత రావణై ‘1 

ఆలం కాతర బేవై పై సై రలంకాపురసాధ్యక_ gi 96 

అ. అశిలా+_పాణవ--పదైః = కకాతి కి | పాణ మునిద్చు-పావ ఘుకలవారు 

కానివారును అచర+అచర--ము శ్రీ కి బెక = జంగ మశస్థాష రమయులకు--మోకృము 

నిచ్చువారుకాని వారును, అసర్వ-; ఘాత అభయ దై? = సర్వభూత ములకు 

అభయము నిచ్చువారముకానివారును, అళర్వధనుః--అర్జ నె 8 =శివునిధ నుస్సును-- 

ఖండించువారుకానివారును, అ(బహో స్రీకృతతృకై 8=(బహా స్రము గా చేయ. 

బశన-త్భేణయుకలవారు కానివారును, ఆతృణికృత రావ ైః=తృణము గా కూ 

యంబడిన + రావణుడు కలవారు కానివారున్వు అలంకా పుర --సాధ కై ౩=లంకా 

లె న.బేవతలతో, అలంజచాలును. ( ఈ రెండును అమషువ్- శ్లోకములు.) 
రా త య 

తా, జాతిని (బతికించుటయును, జడాజడములకును ము క్తి నిచ్చుటయును, 

సకలభూతముల కభయమిచ్చుటయును, ఆశివునపల్లు వజుచుటయును, తృణ 

మును (_బహ్తా సముగ జేయుటయును, ఆరావణునిం దృణముగనే చేయు 

పట్టణమును 4-సౌాధించువారు కానివారునైన్క తెః= ఆ శాతర+దేవై ౩=వీరుకు 



"విక ఏగుణాదర్శము 

లంకను సాధించుటయును లేక ఛభయపడుచు నేయుండు “ఇ 

తో పచేమి? 

పశ ఏ నికొాదంనగపయ సాన మ, విలకుకా బాదము పాణమిచ్చుటు,(పశ శ్ న్నక క! స్యా ) 

కాము ఏళ యంగీబుకొ సభా నాస్య, బులకు॥ ము క్షనింక్తి నిచ్చు, టబ స్వ 
శాప లా wy అజ WET TP వెలయః౯ శారి ని బక్షినిచ్చూట, యమో; ఘు థాని గాః 3 

(వీ. న స్ కు వు గ్ర MEAN బెలమికా వంగితునుంగ నిచ్చుట,ః ్రణంకీబే ద్రైవ్నానా స్తే | 

బలీమిస్టైయుట, రావణుక్ దృణము గాం బ్రఖ్యాతిన (నేయడం 
జ. లా వ. దులలంకకా జెకంచేయు,టిందులనొకంశేడు? వేనవేల 

(పేమ త్ర  అమాఘు, ఈగ” 
ప నిక పని గో కిక = కె, (పళ సిక =(ప ద్ధి" ; ర్ 

ఈ ణా సం వ గ aw SHAS న. 

లొక సనంబు =తప్పు లోని--శివు ధనుస్సును, (వాహ్మాముఅ స్ర్రంబు గా ట్య సి 
ముగా బలిమిక్ = బలముతో. 

గంగావర నము, 
వా 

f హోవిష హావతారమున | ఒఇళసోందు 
ఇ. (గంగ--ఇది (శీమహావిస్తువు (తవికమావతారమున (ైహాండము లు 

చు విశ్ళయాపములో నూర్ధ షలోక మును వ్యావీంప౭జేసీన పావు... వ 
లోకమున (బహ తనకమండలజలయుతో (శ్రీపావతీర్థ మ హే కీ లశ [సరం 
చునజలము (సవావామె యా కాశమంతయం వ్యాపించి, భగర;పని ప? ఇ 

క్మ్ 

శ 

మహుఅ సద్దతికై (పార్జించీ వచ్చుడాని వేగాతిశయయునకు సఫాంసక్త. .... గ 
రుంండు తనజటాజూటయన ధరించి, మణ్చప్రార్థి ంచిన, నతల డొకజూానూం: విక్తి చనదికూడ  హీమవంతముమా౭దనుండి వెడలి, యిధిక_పవావామ బపూత్న న! 
ఆమా శమము ముంచదుకోం౭గా, నాతండు నంత మం బానయు చేని, ముడు ఇ రె ంపలగ్కా అతండును తనచెవినుండి విడువ, వచ్చి కాక్యాది సతీ ఘబను. ఇధి (తపజెచి, (సఖ్యాతీమెన నద కేస్ట్రము.) 

౫. ఇతివివమానందశ్నీ ఆక; (పస్థాప్య కృశానుముద్దిశ S| (17 వ. అని వినానమును దవీణపుందిక్కు నకుం బోవికిచి గాను నింగుణించి. 
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మా. కిధిలితభవభేదా శీ షవెకుణపాదా 
బంది చా అ 

క్ర విపదపనోదా కి పచి[ తె(పసా దా 
లంటి స 

విమలతరతరడ్లా వి శు తా మ్ళోధిసజ్షా 

విహితదురితభంగా వీత్యుతా న్యుతగజ్లా। 98 

అ. శిథిలిక+భవ--ఖేదా = ఛిన్న భిన్న ముగా జేయయబుడినసంసారపాప 

ములపలని--దుకిఖయులుక లడియు, శి ప్ర+ వై కుంఠ+పాదా= ఆశయింపంబడిన- 

విష్షువ్రయొక్క పాద ములుకల వెయ్య, కృత.;.విపత్ (అపనోదా = చేయంబ 

డిన--ఆపత్తుల ను+నివారించుటక లదియు, క్లివ్ట+చి త్త 4పసాదా=కష్టపడువారి 

యొక్కొ_--మనస్సుకు - నిర్మలత్వమును గలుగంచేయునదియు, విమలతిర-తరం 

గా = మిక్కిలి పకశున్దయులై న+అలలుక లదియు, విశుతేఅంభోధి-సంగా= 

(సిద్ధ మైవ-సముద్రయుతో' డి 4 సాంగ త్య ముక లదియు, వీహిత--దురిత -భ ంగా= 

ఏధింప(బడిన--పాపములకుభ ంగము కలుగ 6జేయునదియునె న, గంగా = గం 

గానది అతీ=ఇక్క_డ, వీక్ష్య తం= చూడయడు.గాక - (అంత్యాను పాసాలం. 

మాలినీప్ప త్త ము.) 

తా. విష్ణు పాదోద్భపమొ, సంసారదు॥శఖములును సక లాపతులును సర్వ 
(3) ma 0 

దోవములును తోలంగిందుచు, నిర్మలము లై న యలలతో దువ్కృృతులకు చిత్త 

చుద్దిని గలిగించుచు సమ్ముద భార్యయైన యోగం గాదేవిని జూడుమూ 

తే. తలంగి భవఖేద, మభవపా + దమునం జెలంగి; 

తఅణింగి యాపద, సత్ప్రసా శ దముస మజిల్, 

బహుళభంగ యుం దానఘ $ భంగమెన 

గంగం గనుంగొను మిదె నిధి + నంగ నిలను. 

63. అభవపావనమునక్ = అపునర్భవు డును సనాతనుడు నైన విష్ణువ్లయొ 

క పాదమునందు, బహుళ 4భంగ=చాలా-ఆలలుకలడ్సి నిధి-సంగక్ =సము 

(దముతో +సంగమముకల దైన, 
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కృ శొనుః. " 

గ. ఉవేక్ష£ణేయాని భాగీరధీ మాని పానీయాని కిమితి వీకుణీయాని 
న, ఉచేతీంపందగు నీభాగీరధీనీర్ మేమని వీవ్షీంపందగు. 

యతః __. 

వ. యీవాం జని శ్చరణత స్తు సు హీరణ్యహా ర్జు రు 

వోపాకచేణ గురుదారవికేన మాలా | 
(బహ త్రమాజ్లభిదవవ సవాస్థికిశ్చ 

ఖ్యాతో లయో జడనిఛా కిల “గాబ్లవారామ్। 

అ. యతకః=ఏలనంకేు ? యేషాం = ఏ౫ంగాజలములకు, హీర ణ్యవా రః = 

100 

పంగాగుదొంగయొక్క , చరణతః = ఆచరణ మువలన -(కీయవలన్క, జనిఃతు=జ 
మో _బహ్మ4జి త్తమాంగ-ఖివ౩ = _బౌవాణు3+శిరస్సును. భేదించు వాని 

యొక్క, ౫ాలౌ,వఏఐ = తలలో, గురుదార-వి కేన =గురుభార్యకు--విటు 6 
చెల వోసూక్రనేణ= వోవములకు స్థాన మైనవాని తో, న ) సవాన్గీతిః--చ = సవావా మ 

సమో; జడ-నిధొ = పొనాదులవలరి జడులయొక ్క_-| దవ్వనిధియందు, ల 
యు = కూజెకయు, గాంగ; వారాం = అట్ల గ ౦౫ాసంబంధియెన--జల యులకు, షి చు 

డ్ ఇ నూ _ op} 
ద ను జ 

అదియది) భ్యాతః+కెల= (పఖ గక ముక దా? (అని విరుద్ధార ము ) యేసాం= 
ఏనంయాజలములకు వార ణ్య వా రు = హిరణ్యక శిప్ర వంహారలక్రు(€జెన విషున్ఫ జారి 

యై వం మొక స చరణతేః = పాద మువఐలన్క జని; = జన నయన, [బహూ _తేమాంగభిద 
ఏఐకు వాక పాలమును భేదించిన శివునెకే మాలా. తెలలో, గురుదారవిశేన- 
జృవాస్పతిపక్నీ విటుండె ౩ ) దోపాక రేణ=చం దునితో, సవా స్టీతిళ్ళ = సవావా 
నమువు, జుబవిధైా =సము(దమందు, అయ]! = కలియుటయును, * గాంగ వారాం= ఆగంగాజలములక్కు ఖా ఫతే ౩కిల = (పసీద్ద మేక దా అనివా స్పవార్థము. ) (ఢేపా అలంకార ననంతేతిలకవృ త్త ములు). 

తా. వేకుకకై చెప్పెడి స్వార్ధ నేయము, గువుదారగ'మనము, (ఒవహ్మవాత్యి, మురావానము ఆచెడి పాకకములతో డిజలములుగలదై యనెడి విరుద్దార్థగుతో, 
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వా స్తవముగ' విష్ణుపాదమునంబుట్లి, శివునిశిర స్ఫున6 జం(దునితోంగాడిి సము 

(దసంగమముతోడి జలములుగలది య నెడి (ప్రస్తు తార్థముతో ను గంగాజలము 

ఏలనంకళ్తు ? 97 

తే. కనకహరణునాచరణానం $ గలిగి (బహ్మ 

శిరము దతిీగినవానిచా 9 శిరమునుండి 

యాగురుకోళ[తవిటుండు దో $ పాకరుండె 

తోడుగానిది జడనిధి. $ గూడుగంగ, 

టి. కనకవారణు నాచరణానక్ గలిగి = జంగారు దొంగలించినవాని డొంగ 

తీనమునంబుట్లి--హిరణ్బక శిపు సంహోరకు[డేన విష్ణువు నూర్ వ్రగోకమున వ్యా 

వీంప౭జేనీన యాపాదమునయబుట్లి ; గురుక ళతవిటుంయ=గురు దారజా రుండు-- 

బృనాస్పతిపత్నీ జారుడు, దో షాక రుండు=దోనములకు గనియెనవాడు ఏకా 

కరుడు, జడనిఢి = జలనిధి అనుచోోలడయోర బేద౩ అని వెయాకరణమతేము. 

జ హెరణ్యవా ర్హ=హిరణ్యక శిఫుసంవా ర్త,---29-న చేజి చూడుము. 

ఇ. దోసాకరుండు=చందుండు.ఇతండు అతి అననూయలపుతుండు, నక్ష 
[తరాజా, దక్షపు త్తి్రికలెన అళ్చి న్యాదులకు అధిపతి, బుధుడు కుమారుడు, 

మకీ యితే(డు కుందేలును లేడీయును ఒడిలోకలవాండు అగుట చే౭ శశ్రాంకుం 

డు మృ ౫ాంకు (డు అను చేళ్గ తో గాడ క వంబడు వాడు, 

ఇ. నం దగురువు=బృవాస్పతి,. ఇతడు (బవామాన సపు తుండగు అంగిరనుని, 

కుమాహయకు, తారాపతి, జేవతలకందఅకును ఆచార్యుడు. 

ఇ. దోషాకరమాళి= చంద శేఖముండు.--శివుండు, ఇతండు (తిమూర్తులలోే 

ఒక డు పార్చతీ డేవికి పెనిమిటి, సుబహ్యణ్య విఘ్న శృరులతం్మడె, నంది వావా 

నముగావ, చందుండు “శేఖరముగాను కలిగి, (తెపురానుగులను సంవారించిన 

వాడు హాలసందమున విషము పానము చేసినవాడు, భగీరథునివలన గంగను 
తేలను ధరించినవాడు (పదుథగణములకంతయు అధిపతిగా నుండునత (డు. 
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వశ్వానసుః ఉల 

గ. మందము తే! కీంముకుందవా దారవింద మరందభా రాధునీవువీ 

నిందసి ? inl 
చ. ఓకిిముంనవముతీ! ముకుండపా దారవిందమందలి మకరందభా రా 

పిశ్రియగు  నీగంగాధునీముణింగూడ నిందించుచున్నాండ 

వేమి ? 

పశ్య ా  

వ. గాజ్లాని వారి గరుడ ధ్వజ పాదపద్దాల్ 

ఆవిర్భభూవు ర పునకా పునరిన్గువకాళివ్ 

నిన్వు చం తే మువుతేం నగ “రాన్వయంచ 

నాతోధికం భువి పషిత్రతనుం సనుంవా॥ 1౧2 

అ. -గాంగాని- వారి = ఈగం గాసంబంధి వె నజలములు, గరుశధ్యజపా 

యప పప్వాత్ = విషు వాచ వ పద్మ మునుండి, అనిర్భభూవుః = ఆవిర్భవించివవి. ఫ్రునః= 
మజలి ఇందుమాళిం శివుని అపునక = పావనపజ చెను. సగ ర-అన్నయం {t 

వసన రునివంశేమునుకూడ, విచికం=ఆశ్చర్యక రమెన, అమృతేం = మరణము 

చేనిస్వగ్గయునా, నిన్యుః = పొందించెను. అతః = దీవికి ంక్కు అధికం = మంచినణ 

యు, పవితతమం = మిగులపావవ మెనదెయు సమంచా = సమానమైనదియు, 
న = వేదు. (నసంతతిలకవృ ల్తో ము.) 

తా. ఈగంగాజలము వష్షుపాదమునంబుట్టి, శివునిశిరమునూ పవి తెపణిచి, 
"సగరద్మకవ ర్తులనుక్ స్వరమును పొందించినది కనుక, వీనికం పొపనమును, 
సమానము నీలోకమునంగలదా ౫ 

త్తే, మురహారాంఘింని జనియించి, 1 పురహరోత్త 
మాంగమును బావనము చేసి, 4 యానగ రుని 
పు[తశతకము దివి. జేళ్ళె $ భువినినుండి, 
కనుక దీనికి సరిపా పౌచ్చు శ గలటబెలి జగతి. 
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(1 టి, మురవారాంఘి)ని= విష్ణుపాదమునందు, పురహరో _త్రమాంగము 

శివునిశిరస్సును. 

ఇ. సగరుడు ఒక చకఐర్తి.- ఇతండు పడ్చక ప రులలోనొక (డు, ఇత ం౭ఢు 

చెయు నళ్వ మేధ యోగ మున అశ్నమును ఇందుండు అపవారించికొనిపోయి 

చాంచెను. ఆది తెలియక ఇతే నివంశ స్థులు ఆయతశ్చమును వెదుకుచు నెక్కడను 

గానక పాతాళ మునకు వెదుకంబోయి భూమిచుప్లు (తవ్వుకొనిపోయినందున 

ఆ'సలయే ఇదివజుకు సముదమై అది సాగరమని సేరుపొందియున్న ది, 

కించ... 

వ. సా నరతోనుఖవతీ తటినీ సరాగాం 
డా + ఆన వర ఆం మూ ర్తిర్విభఛేరివ బిభర్తి సరస్వతీంచ / 

భేవ_స్ప్వియాూా౯- బలిజిత శృరణారవిన్హాత 
వ య 

ఆద్వా బభూన చరమా కిల నాభిపద్దాత్. || 1౧౩ 

అ. సా=ఆ, తేణినీ=నది సర్వతోముఖవతీ = మం చినీరుక లదియు, (నల్నుప 

కల గుగుములుకొలదియునె ,) విభేః.చమూ రః f ఇవ=(బ హ్యయొక్క_+శరిర 

ము+-వ లె, సరాగాం= ఎఆుఫుతో (_పీమతో) సహితే మెన, సరస్యతీం-చ=స 

రస్వతీనదిని (సరస్సతీడేవి!౯ ), బిభ డ్రి =భరించుచున్నది. బలిజితే =విహ్లువు 

యొక్క, వరణారఏిందాత్ =పాదపప్మ మునుండి, ఆ ద్యా= వెందటిదిగాను నా 

ALG ధాత _ఐ=బొడ్డుదామరన నుండీ, చరమా= వెనుక టిపగాను, బభూవ = ఆయెను. 

భీం గు=షదమో ఇయాకె కీల =ఇం తేకచా? (ఉపమా న్లేపాలంకారములు 

వసంతతిలక పృ త్రము. ) 

ఛా. ఈశది యావిప్లు సాద మునంబూూ జలసమృద్ధితోనుండియు, సరస(తీ 

నదినో ౮బాడీ; ఆ విస్తు  హాఖిని బుట్టి న లుముఖముల తో నుండి సరస్వశీదేవితో, 

గూడియుండు (బహ్మమూ- ర్తివలె నున్నది. 
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తే. వినుము? సర్భతోముఖముల 1 విమ్ణుపదియ 

విషునాభిజమూ రియె + వెలసి, కలిసె 
ar ' బి ఇ 

రాగసహితయె యెన న $ రస్వతి, దితి 
sams 

జారియం(ఘినాభీజ'తె తా మైనకతన. 

టి. విష్ణుపదిఅ=గంగయే, విష్తువాఖిజమూ రి యై=[బనామూ ర్తియొ దితిజా 
ac) £3 అల్ మా రీ అలి రలు 

రిఅంఘీ + వాఖిజ లె=విష్ణువు యొక ) + షానమందును, - బొడ్డునందును క్ర 

ట్రైనవియె, తాయు=ఆగంగాసర స్మృతులు. 

అవిచ.___ 

న ; గ జ ం Dix ఉ. భాగీరధీం (పాప్యబుధాః పికృభ్యో 

జలాక్లాలిు సాదర మరయ న్పి | 
pa | వాలీ 

పాపాని సర్వాణి తతః పిత్యాణాం 

కి తేజు ని॥ . 104 భవ నృహోకి దత్త లాజ్ఞ్యలీ 
అ. బు దాః =జ్ఞానవంచులు, భ *గీరథఫీం= గంగానదిని, (పాప్య= చెరి, వీళృ 

భ్యః =పీతృబేవకలకు, జలాంజలింజతర్చణముకు సౌదరం=ఆదరముతో, అర్బ 

యంతి=ఇచ్చుచున్నారు. తతః= అందువలన, సర్వాణి =సక లమైన, పాపాని 

పాపములు, వీత్యణాం= పెతరులకు, ద త్త--జలాంజలీని= ఇయ్య బడిన + తర్ప 

న = ఇ హూ రు ? ౪ ములుక లవి, భ పంతి=అవుచున్న వి, అ ఆశ్చర్యము 

తా. వివేకళాలులు ఈగ ౦గాజలముతో విళృతర్పణము బెసిరేని, ఆవిత రులు 

సకలపాపములనుక్ తెర్పణమిచ్చి తోొలయగింతురు. అదే ఆశ్చర్య యు. (శపజూ 

తిప్ప త్తరు.) 

వముజియు, ___ 

"లే. జనులు వెతరుల కిల జలాం * జలి మొన ర్హు 

రాదరాన భాగీరథి శ యందు, నందు 
వలన. జెతరులుం దమపాప *ే ములక నిలక 

వెలి. బటాపంచలుగ జలాం $ జలి. యొన ర్లు. 
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అన్య చ్చ. = 

Pam అర్య ల మ్ ఉం. భాగీరథీం యః పటుధీ రువా స్ట 

యథా కతున్యాయత ఏపధన్వః 

దెవత మేత్య (త్రిదివే సురాణాం 

భాగీరధీతి వ్యప దేశ మేతి॥ 105 

అ. యః= ఏ, పటుధః= సమర్థమెన బుద్ధిక ల వాయు, భాగీరధీం=గంగను, 

ఉపా సే=ఉపాసీందుచున్నాండో, ఏహః=-ఆయో, ధన్యః= ధ న్యుండు, య థె 

(కగున్యాయతః = య్యా రీతి ప కారము, దేవత్పం=దేవత్చెమున్సు ఏత్య=పాంది, 

.. (తిదెవే=స్వర్దమందు, సురాణాం = దేవతిలలో, భాగీరథీ ఇతి = భాగీరధీ- అని 

(భాగీ = అమృతాదిభాగములు కలవాడు, రథ్ = విమానముక లవాండు అని, 

వ్యప దేశ ం=వ్యవహార మును, ఎతి=పొందుచున్నా (డు. 

తా. ఈభాగీరథిని యజ్ఞ కర్మలలో ఉ వాసీంచువాండు భాగ, రధీ అం పేరు 

బాంవును. 

మజణియును. 

తే, ఎతండు భాగీరథిని నుఫా శ సించు నతని 

నిదియె భాగీరథీ యని శ్ పించు దివిని 

నెట్టి దేవత నెవం డువా 4 సీంచువాండె 

యట్టి దెవత యగు నను $ న్యాయమునను. 

టి. భాగీరథి=ఛగీరథునివలనవచ్చిన నది, భాగి = అమృతమున భౌగముకల 

వాండు రథి=దేవయానముక లచాయడు. 

కించ, 

త్త సరస్వ త్యాళ్లి ఫ్లూ సవితృతన యా౭ ౬ లిజీతరు రా 

స్ఫుర ద్దు చృస్వచ్చా (పకృతి రివ భాతి | తిగుణభాక్ | 

తథా వ్యేపా దోపా పనయన పటు స్పా (కలనయా 

(పగల్భం సంసారం (పశమయతి కంసారిపదభూః॥ 106 



96 వి పగుణాదర్శము 

అ, సరస్వతీ +ఆళ్లి స్తా సరస్వతీనదితో కూడి నదియు, సవితృతీనయా--ఆ 

లింగిత_.రుురా = యమునానదితో -- కౌ (గిలింపంబడిన౫[పవాహముకలదియు, 

స్ఫుర త్ +గుచ్చ + స్వచ్చా=_ప కాళిం చెడు + వపూలగు తివలె __ తెల్లనిదియం 

చెన్క, ఏపా=ఇది, (తిగుణ+భాక్ = శుక్ల, పీత, నీలవర్గ ములను (సత్వ, రజ 

సమోగుణ ములక) పొందిన దై, (పకృతిః+ఇవ = మాయ (వ టె, భాతి=[పకా 
— 

శించుచున్నది. త థా అపి=అ కైనను, దోష -అపవయనవ-పటుః = సకలదోవ, 

ములనుక్ + వోంగొట్టుటయందు + సమర్థమైన, కంసారిపదభూ:= విష్ణుపాదో 

దృఐయైన గంగ, స్వ-ఆకలన యా=తన్ను -- కూడుట చేత, (పగల్భృం= సమర్థ 

మెక, సంసారం = సంసారబంధమును, (పశమయతి = శమింపంజేయు చున్న ది- 

(శఖరిణీప్ఫ త్తము.) 

తా. ఈగంగ తాను తెల్లనయ్యు, యమునా సరస్పతులతోం౮డి నలుపు 

పసుపునై సత్వరజ _నమోగుణములుగ ల (పకృతివ లెనుండ యు, సంసారబంధాది 

సర్వదోషములను నారించు దీని నంటీనంతేమా(తే మున నే యీసంసారబంధ ము 

పదలిపోమును. 

ముణటియు.._ 

ఛా, స్వాంశు శ్వేతిముముల్ సరస్వతి హర చాభల్ కోళించాత జా 

సాంశుశ్యానులినముల్ కొన౯( దిగుణయెకన్వచ్చాంగయీగంగ తా 

సంసారాతియున మయ్యె నొయ్య(,( బకృతి౯ + సాదృశ్య మైద్భశ మె 

కంసారాతి పదాత్శజాతియగుటక్ శ ఖండించి పాపచ్చటన్. 

టి. స్యఅంశు శ్వేతిమముల్ = తీనకాంతుల “తెల్ల 6దనములు, వారి. దా 

భల్ ఇజపసపు6గాంతులు, కళీందాత్త జూ-సృ--అంకు _ శ్యామలిమల్ = కాళింది 

యనెడి యమునానదికాంతుల యందలి నలుపులు, (పకృతిక =మాయతో, సా 
దృశ్య మె=సాటెక లిగి, 

ఇ. సవిత్ళేతేనయ= నూర్యపు_తియమున. - ఇది సూర్యునివలన కళింవపర్వతము 

నంబుట్టి సూర్యతనయఅఆనియు కాళింది అనియు చసురు వెంది బృందావన ముమార్హ 

ముగా (పఐహీంచు చు శ్రీకృష్ణ క్రీణావిశేషయులకు స్థానమైయుండు యమునానది, 

3 
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నరస్వతి= ఇదెయః నొకనది.-(బహాన ర్త మునకు 
ఎల్ల “గానుంయయన్తు 3, 

వా, గామ్బో ర్వేణగ దాధర స్య హృదయం మాధుర్య) స్పష్ట? 

శ్వేతిమ్నా చయశ_స్హవీయ నమనఘం శె తల్యతే స్కుల్! 

నై రృల్యాతిశ యేన తన్యధిషణాం నిశన్యపసాబేన త 

ద్వ కంచానుసర ర్తి తత్సదభు నా వారాశిదానాస ము! 1117 

అ. గ చాధరన్య = వహ్ణువుయుక్కా; న్యాయం = నా" మము Fr a 

పద-భువః = ఆవిష్ణువుయుక్కొ పాడ మునుంటే+! wis, ఇమే గం ఇర 

శిదారాః = సముదభార్యధమైినగంగ, గాంఫిగ్యేణ అ For opr లల 
ఫో 

a అ] అర్ లో ' జ a తున ఇ " “ Per ॥ 4 

తత్ + గిరం ౫ అతనవామ్కూను, మూధున్య” ; న క స... wy 

శే 
న 

a 
+ ww, ( 

తవీయం = అతనిటె ఫ్ర అనఫఘంజనిగి సము, య్భ్గ య. [1 న ( ఉం 

య యు రా న! I గ. 

గే టో అటే జ ag తో wy ళీ 4 * * శ గ [మ ows 

స్పేతగుణము చేతను, తత్ క సాం అంక సను న. 
| ౮ జ. సీ 

చేతను, తస్య+ధిమణాం= అతని బుద్ధిని, వై ర్యల్య+ అకక రం బన మ్మం 
ధి యాజ ఓ లు జీ బై 

తోడి. గుణాతిశయయు చేతను, తత్ స కంగు అ”). సలం టి 
అలానే 1 

mie Ao , అయా గ wm en (| (ప్రసాదెన=సర్వ్వదా_ససన్నగుణము చేసను అనాను అ సంలు మం న్న 

శే శ నీ టే ఇ జరీ ఇల్ల (a 

తా. ఈగంగ విష్ణుపావోద్భన యప్రుటు షే. అవిన్లున ర్క వా స 
య శః if 

; A anna file ye mm, Ry wie 
వా, కీర, కృపా, బుద్ధి; ముగు 9, షై Mr ౪ | గ MN ఫ్, Ye wy 

ఛావళం, శౌ తలం క. ధాపళ్య, శై కల్య, వైర్మల్య, సౌచ్యున అనంత (ల లన్న. 
మణి యు. 

డె, ఛై ర్వ విహారి శే ద fA స ఈ WTF pre ot శం, 
దా వీల నీ ' 

( ra 
క 

. 
జ టీ స Rr re || 

భీన్యమువకొాయశంబునుచి * 2 బలిం rE రోటి ల 
లొ కి 

ఛే 4% J 4 vey క 

2] 

eT 

Sey mtn wa, pare wa, TE? maa చాల్ ల » 
ధున్యైాసుసుక గ ఇమే. (8 టట te re itn 0 

fe i re 

ot At “i wi Dn శ ఖో అత్యం wy ఇ శ" f my me ye లి వ fF ఇక ee 

4d) న ఘట న. Shr ip టీ టి aR 

టి టం సే అనా నీ ఫి ( శీ ॥ . wh | న 

aud అప సైట్లో a , య సో ణా ॥ 4 గం 

నతు Og విహోక ,*ెం 4న్నాదిణ ఆ టైగస్టముల కనా. న్ సేం 
FT] 

fy 

లల్ల న. కు ఎల, త wn చా, ln లో | | 

Ch bb \ ౧ యాయ గ A whe hed es వును త్. Wh 1 భోః ॥ భీ | సో వ. . , ry ల 

య 
౩ కా శై 
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తో, స్తుత్య--ము ఖేందుని= పొ గడ దగిన ముఖచం దుని. (ఊచల్లేఖాలం కారము. ) 

కాశీవర నము, 
ర్ం 

(కాశి మోక్ష పదాయకములయిన స _పవుణ్యపట్టణములలో నొకటి. ఇది 

శివసాన్నిధ్యముపలన వి శేషమహిమకలిగషి ఇందు మృతించువారికి ము క్రీ నిచ్చు 

చు వరుణ, ఆసీ అనురెండునదులతోం గూడి, పరుణాసి, వారుణాసీ అనిపేరు 
పొంది. గంగయుడున నుండునటిది.) 

రయి ర 

గ, ఇతి బదాళులి ర్మ గత ౬వలోక్యసానన్షమ్. 108 
న జ © 

వ. అని సాంజలీయె యెదునగంజూచ్చి సానందనుగ, 

ఇం. కాశీ సకాలీభవ దిందగేహూ 

సౌాధ్యాగభాగా బహముస వీ వీనాడా | 

ఇస నుయూళఖై రియ మన్ద కార 

వ్యుత్ప శ్రిశూన్యా శివ శేఖ శేన్లో! | 109 

అ. సకాకీభవక్ ఇంద గవా+సాధ (అ గభాగా=సమిపమగుచున్న + 

స్వర్షలోక మగల మేడలయొక్చు - పఫౌగములు కలదియు, బహు+స ప్రీ 

నాడా = విస్తారమైన+గుజ్త ముల + “మ ప్రైధ్ర నులు కలదియు, శివ+- శేఖర 

ఇందోః = శివునికి+శిరోభహాపషుణమైన+-దం (దునియొక్క_, మయూ ఖై; = కీర 

ణముల చేత, అంధ కార-+వ్యుత్స త్రీశూన్యా=క'టిక వీశటియొక్క.. + పుట్టు 

వే హీన మైన, ఇయం= ఈ, కాశీ=కాశీపట్టణము, ఇంభే= (పకాళించుచున్నది. 

(ఇం(దవజాన్ఫ తము.) 

తౌ, ఈశకాశీపట్ట్లణము మేడల మీందిభాొగములతో స్వర్గలోక మంటుచు, 

ఆందలి దేవస్థానమందు విశ నాథుని శిరళ్చం[| దకిరణముల చే రా తిలోను వీ 

కటియె కనంబడకయున్న ది, 

ఆ, అనుర నమరలోక $ నువలోకనము సేయ 
మిోాదిమిద్దెటిండ్ల $ మాంద్య ప్రజలు 



సటిప ఎణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్స ్యేతిహో పోససహితము,. :,99 

విన్సనికిరము శశియ $ చిమ్గుచీంకటిచిమ్మం 
గా, నమాననిసిం (బ $ కాళి కాళీ, 

టి. ఆమర్ =రేగునట్లు౫గ, శశి, అ=దం(దుంజే, అమాసససిక౯ా = అమావా 

స్యరా తిలోంహాడ, (పకాశ=(పకాశించునది. ' 

క శానుః. 

గ. కిము చేని వయసె స్ర్పాపి తన_స్త్పన్యపదమ్. 110 

అ. అరే=ఓనీ, సయస్య= న్నేహినుండా! ఏపా-అపీ= ఈకాశికూడు రప= 

నీక, స్తస్య. పసం-.కం జూన సో ముేయంన న-స్థానమా? 

కృశానుండు.__ 

ఏమిరా! చలికాడ! నీకిదికూడం గాని మాడంగినచోటా? 

ఛా, యేమృషాన్నభుజో గజో త్రమవహా మారో హ్కసన్య?గోవో ననే 

మళత్తాఖిర్ష్థః గా భాభి [టే వివారంత్యా ము_కముకా( నజః। 

చే ఘోరాస్థిధరా విరాజ దనడుద్వాహో విపాహారిణో 

వద్నివ్యంగః శాస శాననిలయా న్నీవె 1విశా చె స్పనుమ్॥ 
ఆ, అ గ్ నం 2 గాడు! సక్స వలనరు J గ Nh + es Ly చుం దయా న్ oe అటి “2 0. 

ఆన్న గలను + eae గ] ఈ గమవనొా యం ఆహోహో; = ఏనుగుల 

ను; నుంచిగు స క క గ. నారును ఆయు కమా (నా = తొల్పంబడిన 
అ | అ అలీ 

గై ముత అండాలు గలవారు, స్వ హా ఆఅంత అయ నుత ను ఇండ్ల 55 

పల్కమున్తా; 1. “షం నయుంహు, , నుహిలాఖి స గి? స్ప కనులతో, ఇనాగంతి--వివా 

కించుచుంపుగో, sm వాగు, గేం 53 స రాజాన యంంక్ గ సుక స ముక 

అను +థధకంచువాను?ం, సు దోశల "5 oR తుచ . [బాహో పకాశంచడు ను వారా 

వావాన ముగా ౫, లవారుమ్సు విష, ఆహారణః = విషము4ంఆహోాగ భాం సలభా 

రును స్మశాన.[.లయొ.ఐ స్మ సాన మేంస్ల్తాన ముగా ఇలబారుషు, ఆపాక స్ప 
స్ 



ధా పవత క వబంు లో డసో ఫేతమైనయ న్నమును విడిచి విషముతి 

యం “జూకు చి యొడ్డు "నెక్కుచు, ము త్యాలహారములువిడెచి యొము 

అలం అలు చే వొరిచు. పట్టపు చేవులనువిడిచి విశా శా-దములతోంగాడుకొని యాడు 
వకు ఉం ఖండ మ్మ చ నావ భః ని . సం. ఇకుడ శివపారాహ్య యును జఆాందుదుర ధ్వన్యర్థృము ౧) 2న 

ప్యూడుని __ 

వీ ఎవాపుకు మ్యడసో శే పేతము తినువాండు 
స 

జొ డవ్విసము తిను 4 వాయ యగును, 

వవాషుడయు గజవాజు శ్ లెక్కుడుగలవాందు a 

వాం కెద్దునెక్కె_డు 9 వాంజె యగును, 

ఎేవాషుడు మేడల శే మెడ వసించెడువాండు 

వా; కోపు నుడిగాటి + వాడె యగును, 

ఎ వానకు చేవుల * నఇదయందు నిడువా.డు 

వొ: జెమ్ము లెడ నిడు * వాడె యగును, 

కే అన్ని యటులుండ నిటనిండు * నందక తె E 
స్టా పైన వానలతో నాడు * నటి ట్ర్ ధన్యః 

కట్ల శీచకిశాచుల ₹ యాటలోన. 
చా సొకంకుగనాండు నెం శ డాశనై న. 
వ్వా కా (| కలవా డెనన్యు ఇట్లు తక్కువ్యతికలవాండగు 

వయాప్యమును పొందువాండె యా 

తల రసమును యు జే యదేకమువి తై త్ర పభానాద్భవే నటే 
రకొటిగుల ఇభ వాంకకఇతిఖ ర్య రేవ. | 

| గ్ ఓ t 



సటిప్పణాం ధ పద్య టీకా తాత్స ర్వేతిహాస సహితము. 101 

వాసం పాప్యము హుర్చహూనిదదత్ వాసాంసిజన్లాంత శే 

లో కాహుత భఛజంతిదిగ్వసన తాం హేకాళి?తుభ్యంనమః॥ 

అ. హేాకాశి=ఓకాళీ ! యత్ = ఏది, ఏకం+ అనీ=ఒకటిమొనను, సాధు. 
ముదే= సత్సురుషుల--సంతో హయుకొటకు, ద రక్తం = ఇయ్యంబడినదో, తత్ = 
అది తేత-(పభావాత్ = కే తయుల-(పభావపయుపలన, కానుంజబహుగా, 
కోటిగుణం=కోటియంత, భస+అంత రే= వేటుజన్మ మందు, భవేత్ =అగును. 
ఇతి=అన్కి తయి+తు=నీయందో, ఆస్థయా = పట్టుతో, ఖ్ సారం = (పశ స 

మైన, వాసం=స్థానమును, (పాప్య = పొంది, లోకాః = జనులు, ముహు; 
పలుమాటు బహూని=బహుగా, వాసాంసి = ప సంములను, దనరః= ఇచ్చు 

వాలి 

= 3 ఇ త్రే= స న వారై, జన్మ అంత రే= వేజంజన్య ములో, హంత = అయో? దిగ్నసనతాం 
దెగంబరత్వమును, భజంతి = పొందుచున్నారో? తుభ్యం = అట్టి నీకు, నను = 
వమసా్క్కారము. 

c వ ౨3; “9 వ 5 ష్ లో అక గ తా. ఆయాక్నేత్రముల ప్రభా ముచెత అక్కడక్కడ సత్పురుషుల శేదైన 

నొకటి దానముెసీనయొడ ముఅుచటెజన్మ్మమయులో అది కోటింతలుగా అవును. 

అని లోక _పసిద్ధవిధియుండంగా, ఇక్కడ ఎన్నెన్నిన సము లెవరెపరికిదానము 
'చెనీనను,అది మజంచటిజన్మ ములో వానిని దిగంబరిలాంజేయును (శివసారూప్య 

మిచ్చుననుట.) 112 

మణ్ొక టి __ 

తే. ఇట నొకటియిచ్చినను వేత $ పటినునదియె 
కోటీయ/ునన నంబర 4 కోటియొపణన 

వా(డు నటుదిగంబఎరు:డగు శ వరుస నెసంగు 

కాశి! సేయుదుని దె నమ $ స్మా_రమిోకు. 

టి. దిగంబరుండు = శివుండు-వ స్త్రహీనుండు ఎసంగుకాళి= | పకాళించున 
| /, అం . ఆ ట్ సీ కారీ! (ఇటను పయిపద్యమువలె నే (ప్రతీ తార్థ మునకు ధ్వన్యర్థృ మ. 



సిక సగుణాదర్శ ము Ir 

శాణని! తేషయి సదైవ సరోగభామా 
యె 

నవాషెగ్న్గభూమిరితి కావు మలీకవాదః | 

“ ఇనుపూం భవతి య[తవపు స్పళభూలం 
ఆవి రా జా 

వా వ జప జలభారవ దు_త్తమాజ్ఞము॥ 118 నత 
" =కుకాకే! య తే=ఎక్కొ_డ, సంతస్థు సాం= వాసమచేయు వా 

" ఎరుక యొకజన్మ మలోంగాడ, నపుః =శరీరయు సకూలం= 

oo gargs! 

WS =f 

శ నన న 09 
జ్ us ళో ww 

జ చూ" చేష్ట? 
pa 

క రోల లు కో విషూారాను (కూలాయుధముతోడిదిగాను), జడ కమాంగం= శిర 
అననే 

జ నం కః భరయుకలదిగాను( జలాతిశయముకలది గాను), భవతి= 
అకు, అట్, సంరోగాభూమా = రోగసహితమెన భూమిగల _- € 

య 
చా గంగా పవావాయతోయహాడిన భామిగల), త్యయి=నీ 
నవ వో - హాము ఇతి=ఆరోగ్య యతోడి-- భూ మియని(అ-రఉ+- 
wa" 1 జ గా 

అ వొ మవ వపు విష్ణువుతోను-- నే తాన్ని తోంసూడిన+విశ్యనానుండను త + ॥ "7 కేయుండుటకప+స్థానమనిి, సచా+-ఏవ=ఎప్పుడునే, కామం= 
We Te జుల్ వా ni | అ | 

ము పాకాల లిం _వాన్య ఆబన్ధ మైన + _పవావము. (వసంతేతిలకవ్భ త్తమ). 

¥ 

న్ా కాకీ, ఇక్కడ వాసముచేయువారికి విరుదార్లయన శకూలరోగ 
వశం లు పైళ్ల గించియు, ఆకోగ్యయ కలుగంజేయుదు న్నా వనియు; వా 

మా సు “హాం -§ గ౦గాధరత్వములు కలిగించియు, శివసారూప్యము కలు 
శ కుజ న్నా-?యు లోకపదంతి. (వ్యాజ స్తుత్యలంకారము). = శాక్ నిన్నునోగను 

వావి నాన్ గ్యయనెకు $ వాదమ/పనె? సా 
వా్సిక్సి నిటనిచ్చలునగు 
నాళాలము, జలభరంబు శ నగు మె౯ దలవె క్రొ . ర ర చం ముం ఐ= రోసి (సరః = జల్యపవావాగత స+ ఆరోగ్య ప్రై మైక్ ఆకూలముకొ, తలగా క జలభరంబునగుక్షా, (ఇటను. 



సటెప్పు ణకాం ధ్రపద్య టీకాతాత్స క్వేతివోససహితము. 108 

కమ్యావనుః.___ 

నీపులణాభిమణ ! గుణోదయానుపికిమితి దోషీకరోపీ యచే 
గాఇషగరకూనినాభేగినా౭పి కౌరాగినాం (పాష్యం శివసా 
గాప్వమాాప్య శే, 114 

అనిశుణ--ధిషణ = నేర్పులేనిబుద్ధిగలవాండా! యత్ =ఏది, ఏతత్ + 
-"వామ్-నా=-క్రు పట్టణమునవాసము చేయునట్టి భోగినా2_అపీ = సకల 

అనుభవించువానిచేతంసాడు యోగినాం =వాఠాదియోగము 
> _హాహ్యం = పొంవందగిన, శినసారూప్యం డా శివునివలనిము క్తి, 

= పొ ందంబడంచున్నదో, (అట్టి) గుణ-ఊదయాం అపి=గుకకాతిశళ య 

తె త్రి అనను (దీనిని, కిం-ఇతి= ఏమని, దోషీకరోషి = దోనము 
Rs జేయుచున్నావు. 

ఈం కా శిలా ఎట్టివిషయాంతరాస_క్టికలవాండయ్యును, వానికి ను 
సలు పొందందగినట్టి శివసారూప్యము _క్షికలుగుచుండలా, నీవుబుద్ధి లేక 
"హమును క లిగించుచున్నా వేమి? 

వి శాషవసువు.__._ 
స గఏు౯లం3దవవనయినను దీనిని 
కుం ?సలం గ నతిదోవీ.డేసి + మించెదవే, మో 
నగరమునను గను భో) యె 
నందనా ఇఊూగియెగను రివ $ సారూప్యంబు౯. 

దీనిని=-ఈ-కాళిని, ఎసంగక్ =అతిశయించుటకు, భోగి కనుక = సం, 
రవయుకలఅబాండు-పఫాందును, 

అ( త చజేవా మపవి(త్రమపాస్య 
న్న ఇవ్ఫు మృృ-చ్చతివపుః కిలయస్య। 

లోచన నేఈుచిరవా ప నిటావే 
అలాని 

చను స్తెకే కహారిపదాంబుజటా లే॥ 115 

= ంతరావసు 

జద్రిక్ర 
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ఆఅ. అ|త=ఈకాశియందు, అపవిత్రం = అవరిశుద్ధ మైన, డేవాం=శరీరము 

ను, అపాస్యకా =విడుచుచు, యస్య = ఏశరీరమునకు , అవా _ప్ప4నిటాలే= ఫోం 
దంబడిన-- ఫాల (పదేశముగల, లోచనే=కంటియందు, సుచిః=అస్నియు, జటా 

లే=జడలు౫ల, మ స్తకే = తేలయంను, వారీపద+4అంబు = విన్లాపావతీర్థ మైన 
౫ంగయు, (కలదో) తత్ = అట్టి, అచ్భం=నిర్హ్మలమైన, వపుః = శరీరముమ్కు 
బుచ్చృతికిల = కాందుచున్నా డుగదా? 

తా. ఈకాళిలో చెవనికిం గాని తవ మబమూతేవి శిస మైన శరీరము. పధి 
లినయెడల్క వానికి నొసట అన్ని న్నేకమునుు జడలతోడి తలయందు. గంగ 
యును గల శిపసారూప్యము కలుగున నుట. 

క. వపు వపవ్నితము త్మత 

త్యపురుషుం డండే విర క్రిం $ ద్యజియించుడు. గాం 
చుం బవితేపు వపువ్రున మూ 

ర్లపుందటిం దటినిక దృశాగ్ని( 3 దననిటలతటి౯ా, 
టె. వస్రువు=శరీరమును, త్యతత్యపురుషుండు = అక్క_డిమనుష్యుండు, త్య 

జియించుడుక్ =విడిచినతోడ నే, ; మూర్థ ప్రుంవటిక్ = శిరక ప్రదేశములో, తటి 
వక్ =నదినిి తననిటలతటి౯ =తననాసటి పదేశములో, దృశాగ్సిక=ే (తా 
గస్నీనికొ కాంచును. 

గ, అద్య పుూురవాసనినా మున్యాప్వేషా ధన్య తా. 116. 

అ. అదఃపురవాసీనాం= ఈపట్టణమున+వాసము-చేయువారిక్సి ఏషా -- 
అపి= ఇదియు, అన్యా=మశియిక, ధన్య తా=కృ తార్థత. 

వ. ఈపురినుండువారి కిదియు మజొకండకు 'కృక్యాతయ, 
6G. (పదోవవత్సార ప్ప ఇపహా[ పదోష 

నటో౭_న్ధ కారివ్యపచేశ నుం శే! 
(పకాశ య త్యేషహి తారకోద్య 
ద్వర్తాన్నృణాం కర్హనభః (పే శే॥ 117 
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ఆ అంధ కారిగావ్యప దెళశం=అంధ కాసురుని క త్రంపసీయు (అంధకార 

మగలవాడనియు) పేరిని, పా ప్తః=పొందినవాం డైన, (పదోష.నటః =సాయం 

కాలమందు-నటించునట్టి, ఏహఃహి= ఈళివుడు కదా? (ఫదోషవశ్ = సాయం 

కాలమున లెనే ఇవా= కాశిలో, నృళాాం= =మనుష్యుల యొక్క అం జేడాఆం. 

త్య -కాలనుందు (దినాంతములో), కర క నభః(పదే శే = = చెవిలోని ఆశాకపదేశ 

మందు (స సర్వవ్యావీరైమైన ఆకాక ప్రజేశమందు), తఆారకోద్యద్వర్షాన్న్ జ ఖెరక 

మం(తభమంధు స్సహ మైవ అకారాది అత్షరములను (నకు (రములమవఎభి కలుగు 

చున్న కాంతులను), |పకాశయతి = (ప్రచురపజచుచున్నా(డు. (ఉఅపజాతొ 

. తా. అంధకారముతోం గూడేడు (పదోవషకాలము( పాయంశాలక్షుసర్వ 

వ్యాపిమయైన ఆకాశమందు, నకష్మతముల కాంతులను (పకాశింహంబేయాడిట్టులుం 

ధశాసురువి శత్రువై సాయంసమయమున నటించునట్టి శివుండు ఈ ఛాళిలోని 

మనుష్యు దేహాంత్య "కాలమందు చెవిరం(ధములో తారక మనెడు పణవమయుబోని 

అకార ఇకార ఊకారములను ఊపదేశ ము చెయుచున్నా (డు. 

తె. దువ్పృదోవనటన నప్పు శ దోషనటుండు, 

"కాశిపురమంద కర నుంధ శే కారియునయి 

తార కాంతరనర్గ్ల ముల్ $ తారసిలౌడు 

(పజలక ర్షాంబరంబులం $ | బబలపటుచు. 

టి, దుష్న్రదోషనటనక్ =కాంతితగిపోయెడు సాయంకాలపు నడకతో, 
కరము=నిక్కి_లి, తారకాంతేరవర్గ ముల్ = తారకమంత మ ధ్యాక్షరములను, 

'తారసిలెడు= చేనెడు,కర ర అంబరంబులక్ = =(సర్యవ్యాసియైనఆకాశమునందు. ) 

౫. ఇతి గజ్డాతీర జనపదం కృతము వేత్యు సాంజలిబంధం. 118 

అ. ఇతి=ఇట్లని, గంగాతీరజనపదం = గంగాతీరొదేశమును, కృత్స ్నం=సర్య 

మును, అ వేక్య=చూచి, సాంజలిబంధ ౦= = అంజలిబంధముత్ . ఇ 

వ. అని గంగాతీర ప చేశము నను న్హమును సవమువలోకించి 

యంజలియుం గావించి. 
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అఆ. కిం=ఏమి? ఏతత్ దేశ--వాసినోపి = ఈబేశమున+ వాసము చేయుబాచై. 

నను (బావ్యాణాః= (బానాణులు, శేవలం=బహుగా, కలి...విపర్య్వయా - కలి 

=కలిపురుషునియొక్క_), మాహాత్త్య ్ర=మహిమతో, ఆకలిత = కూడుకొన్న, 

శాన్త్ర్యోయ=కా స్త్రవిహితమైన, చర్యా+నడవడికయొక్క, విపర్యయాః=విహ 
రీతత్వముగలవాణె , భవతా=నీచేత, నమసి హా యం తే= =నమస్క_రింపంబడుచు 

న్నారు? (పాయేణ=బహుూగా, అస్య=ఈ, కాశీదేశజనస్య= కాశీ దేశము జన 

ముయొక్కా, సుచర్యా +విపర్యా సం =నడతవ్య త్యాసమును, పశ్య తావత్ = చూడు? 

తా. ఈచేశపు _బావ్మాణులు బహు గా కలిమవా త్త్వముచెత శాస్తా)చార 

ములు లేనివాశై నను, నీచే నమస్క_రింపంబడుచున్నా రె యేల? బహుగా ఈ 

దేశపు జనులయొక్క్ళ_ విపరీ తాచారముచూడు? 

వ, కేవలము కలిముహిమచే విధివిహితమునువిడిచి, విపరీతాచా 

ర( పకారము ౫ల యీ చేశ పు బాహ్మణులును వీచేననుస్కా_ర 

ము చేయంబడువారా + అదెచూడు ఏ తటుచుగా నీకానీ' 

చేశీయుని యాణారవి కారమును? 
టి. విధివిహితమయును--కా స్త్రినియమితేమును, దేకీయుని=దేశన్గునియొక్క... 

చా, శస్త్రం దవరిశస్తముబ్ద తిపరంళూ( దావాతై తె రమ్బుభిః 

స్నా త్వాచావతి దేవతాస్స్న్నపయతిసై ్యరంపచతో్యదనమ్! 
ఉచ్చిష్తాన్నబీ భతి యాతి యవనై రుచ్చావ చై స్పంగతిం 

నూత జ్లాన్నిక టాగ తెెనగణయకా మాచ్చాకామువున్లావాశే॥ 

ఆ. (సద్వంశ్యుండు) శనై )౩= ఆయుధములతో, జీవతి=జీవించుచున్నా( 

డు శా_స్రిం=కా స్తొమున్కు పరం=బహుగా ఊ ఢీ త =విడుచుచున్నాండు; 

కూ(ద-ఆపహాతైె $=ళూ(దులచే--లేంబడిన, అంబుఖిఃఐనీళ్ష చేత, స్నాతి = 

స్నానయముచేయుచున్నా(డు; ఆచామతి=ఆచమించుచున్నాండు; దేవతాః = 

దేవతలను, స్వ పయతి= స్నానము చెయించుచున్నా (డు; సె (రం=తౌనుగూ 

కీదనం=ఆన్నృ మును, పచతి=వండుచున్నాండు, ఉచ్చిస్టాత్ =ఎంగిలివలన్క, నబి: 
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"2 నయనకు ఉచ్చాపచే 5=ఎచ్చుకద్దులనారై నానానావిధములైన్య య 

పంళతెంచకూడికను, యాతి=పొందుచున్నా (డు నికట. 

Fm tw we 

| 2 ay 
oe మ రో పం వుం 

జో Lal జో * గా అసమూపమునంవచ్చినటి; మాతంగాన్ =మాలలన్యు అగణయన్ =ఎంచ 
| “ఆ స అ లాం అ ార న్యు సుహూః = పలుమాఖజు, -గావాజే = చెరు 

ue శ 
అస దాలు రం 

Ve 
ప్రి 

Pa ఎత అలలను స వానను, వనొావాంణంండు ఆయుదాల జీవించుచు, కాసా) త్ జ వ న | వా. జీ ' న an.) 

కా మంకు తెచ్చిన నీళ్లతో స్నానమచేయుచుు ఆచమన వల అంజలా మ సన్ల సార 

ఆం యు చేద శదాములను స్నానముచేయించుచు, తానుగానే నండు 
గస అవిక ఛయపడక్క నానావిధపు తుజికలతోయసాడుచు, దగ్గణేం 

సుమం నావవసకూడ నెందక పలుమాజణు (తోవలలో తిరుగుచుండును. 121 Khe 

కే కస వేకాని కాన డే, శాస మేని (ery) i 
నేరు శూ దు6డు తెచ్చిన శ నీటు మునిగి 

పుక్కలించియు, జేజేలం శ బాసళ ్ముంచి 
డెను నంకియె యెంగిలి $ కిని దలంక 
క 32%, తుజక్ల మజుంగి యా తెరున్రలందు 
జట న 

వొలీ మాల (మోలరా $ నొదయండిందు. 

సోపు ౯ =చక్కాలాగా తలంకక=భయపడక్కి ఓలిన్ _ వరుసగా, 
తాళ ఎన Seen: 

లు | 1 న 

"తా | వాత నవికాతాప వా? స వొ జతోరాన ల బి వాపి రజక స్పృృష్రాన్ జజ రాసన భై; 
శ 

శనాహాక్ఛారయ తే పటాననుదినం ధృ త్వాబహిర్లచ్చతి 1. ఏ ౧ 

హ్హా lea జనా a త్ో స 
ష్ పష 

\ 

2 ా నేం ల అబల = నంవులు6 ర ణా ఎహః = ఈ బావ లుండు, | నె 0 
న టా. వాంత=ఆ కత వ J 

న ఉత | 
[i అ LL |! లా 9 

x య్యా అ 9 ఆప నః అపి శెనిన(గం గానె a నముగ 

rr 
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అవాడు అయినను; రజక -స్ప సాన్ =వాంకతివేనం శాంకంటదె' న, రాళ 
లు 

ఛై (=గాజీదలవేశ్య టోఢాన్ =మోయంబడిన్సు పటాన్ జబట్ర్రపన్య గా గ మునే గ యాట 

స్ " న ( గ al { (వ ఇ జల (జ కక జాల శూ సట ॥ రించుచున్నాయ్య న (| = భరించి బహా?= 'వెలపటీ,౫ న గా pi Ty లత, 

గ త్వాజమోయి. మేచ్చ=యుఖు- అశు-నీకొ = తుంలకలు.! మొనా క రాపాక! రిం య 

సరుఅన్ను స్ప శే తిచ= తాయోచున నున్నాండు, స స్ట్ స. | సాం శ, శస్యూ 
IE ర 4 

రో ౮) 

తి=స్నానముచేయండు; న నన్నా; 'అసిజస్నాన న్స న 5 న. oy « 

జు వెనుక భుం శేభుజించుచున్నాడు, భుకా (2 భుజాల రాయు, కోతి. 
SO we 
గగ్గపడ డు, ws =ఆశ్చర్య యు? 

తొ. ఇక్కొ..డి _(బాహ్మాణుంయు ఆ నసూాను స్నానము) అసు, చె సాల, 

చేగ శాతొంబడి గాడినలజేత నేంబడిన న బట్టలను PRD, CF త నం 
జ్య లో mr జ్ | a el 

ne a ణం” నురగలు మొుస్టలై నవారని "ఈ పయ, నె నో యు చేయక MA hn ee ప, ఫ్? జీ 
\ 

Ca) 

చపలబుడ్ధి గి గలవాండయ్యును ని స్తే పడుతు. 

నుణీయ,._.. 

ఆ. తేగునెని మునిగి చాకి + తాంకి గాడీదామాయ 
బట్టదొడిలెం దొడింి 5 బై టిశేగె, 
వ మేచ వితతిం $ దా, దాశకియు నుస్క 

i ॥ 

విడిచి, విడిచి సిగ్గు 5 విడిచ గుడిచి, 

ఆ చే 

"ల్లా | ఓ స్ "యో పనన గె కుక నీఖి | గప్ న నశ్ళప్కవు ‘ orf " w దా J pare 

భు కసం కి విదూప స్పహన రె గబ్హాతి నీధాక్ “8 | 
న్. mea 

గు నో స్వా సా er మది WR) తా మ్ వ. 
on ల ha ఇ tr జ a nd " శః సు న క్ చాణ్దాన్టర థ్ నే నంగి స్స వపను వదూ రాగ న rt తి స క ఓ రాశి (| (గ్తి (|; 

వ్రు అజ్ఞాత + వేస+ అక్షర? = Aa OED! BW స కన Ce 
౮ టో జ fr అం ‘ అ . న యగరమెనగలనాం Br, ఏవే? స్ చు ను ముర్యిన మై how ము Pe లబ Ty 

|" 4 ip Tt ov " wget ఇ | man భ్ తను, వ. అనారు వాల WOM, న వ. గ్ 
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వ వి టనిమూషెా? అప జ్మిలోదూపషించువారై న్య నలె లె స్సవా = మనుష్యూల 

వేడ, ఇళ్ళంకం ఐ= 2ంగ్ ం౫లేకండ, భుం _క "కే= తినుచున్నాండు. మద్య--ఆస్వా 

౬ ఎ రంది నాం ఎవ తెాంపమూపహోాయ == కల్లు? తాగుటచేత -- మదించిన 

టం సము వావాముమయమొక స-1అజ్జానముక్ "జక ఫీ(-హోనత; = భయము 

అ లీక మనన శత స్క ఎతి+వచ+దూరాణి = వేదములయు--నున్వాదిస్త (1 

కం వాక్ క్ు ములకు? దూరమున ,అసారాణి = నిస్సారము లైన, కర్తాణి = 

ల కుల ఆర తే= ఆరంాంచు? చున్నాడు. 

వ అకు చావ్యాణు ఇంకు వేనములో నొకయక్షరమైన చెటుగనివాడ 

మ మౌ వ తురోకలును ఆడుకుక్కు_లును చూచిన యన్నమును ప షూ 

మలతోకూడ జంకులేకుండ తినుచున్నాండు. కల్లు తాగి మ 
ను me వాసఫ an "ల మో సప్రుచ్చుటకె_ భయ మనునదిలేకయే, వేదస్త ఏకవాక్య 

ఆత ఈ గ్ 

నున. ారమునై నిర్భలమురైన (క్రియల నే చేయుచున్నాడు. 128 

మడి యు. 

జే క కలుగని కుని 4 తుటుములంటి 

దనాహితేము నన్నమును బం క్ $ దూవకులను 

“బప తని _తావి, మత్తిలు స ఖలులుమెచ్చు 

'ముంజేయు శ రొంశుం గంజిని 
ఉన “రక్ బుజుక్లు= దుష్టుకా నతుజకలు, శునితుటుయులు = ఆడుకుక్కొ__ 

ఒపమాపాములు, ఖలులువ దుష్టులు, విఫినిషి, సిద్ధ యక్ = =శా స్ప్పనిశే మధ మునుగూడ, 

ml శ ఎః వ ఉబికి విమ: 

వ్రదూవ్యా (పవిజహా దుదయడద్యావ నామజ వ 
నాం! వాశావా శకృష్ణాో (ఛమతి చిరతరం వా న్న?చే బె వ క. వం + మిం 

ని 
వు అన్నో న్నా కద వాఖ్యా విగలితవయసో రా త్త నాం 

శిన్ననుతోన్ల | | & ఖ్! ర్షమృతో $n వ్ర్ద్నిలె వం హాతవిధిరు భ గానా 
స్ యో కోక రంగము! 124 
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అ, అజ్ఞ్యః. = వివేకములేనివాండు, కామపి = ఒకానొక, ఉదయత్ + 

యౌవనాం= కలుగుచున్న వయస్సుగల, ఏనాం కన్యాం = ఈచిన్న దానిని, 

ఉదూన్యా= 'పెండ్లియై, (దవ్యాశాపాశకృష్ట్రః = దుడ్డాస యనెడు దారాల 

చేత కట్టంబడినవాండై, (పవిజవాత్ =విడిచిపెట్టుచు, దేశాంతరేషు = వేజుదే 

శములల్లో చిరతరంజ=చాలకాలము, (భమతి=తిరుగుచున్నాండు; వాంత=అ 

య్య? అన్యోవ్య--ఆశ్లేష--వాంఛా-విగలిత+వయసోః = ఒకరొకరియొక్కా 

+ఆలింగనమందు- కోరిక చేత--తొ "లంిపోయిన+వయస్సుగలవాంై , ఆ త్ర? 

మాలిన్య = మతోూః = పొందంబడిన -- వ్యసనమ నెడు మలినత్వముతోడి + 

మనస్సుగలవారై న, దంపతోః = దంపతులకు, ఊభయోః--లోకయోాః= ఈ 

రెండులోకములలోను, శోకయోగం = దుశఖసంబంధమును, వాతవిధిః=చెడు 

దైవయ్కు ఏవం=ఇట్లు, వ్యాదిత = ఇచ్చెను. 

తా. ఇక్కడి అవి వేకియైనవాండు మంచిగుణములుగల దై నను “పెండ్లి చేసి 

కొని సయసువచ్చిన దై నప్పటికిని విడిచిపెట్టి (ద్రవ్యాశ చేత వాలాకాలమువజుకు 

దేశాంతరయులలో తిరుగుచుండును, ఇట్లు ఒకరితోనొకరికి భోగయులేక వయ 

న్ఫుగడచిపోయి మనస్సున న్యసనపడుచుండు ఈదేళపు దంపతులకు సంసార 

సౌఖ్యము లేనియట్లు పాడుదై నము చేయును గదా? 

మజి యును. 

చ. అరుదగుక న్నెంబెండ్లి యయి, $యప్పుడవచ్చినయౌోావనంబు'దా 

మరసియు, వేణు దేశమున శ కర్గసమార్థన మెప్పు గర్జమై, 

యరుగుదురిందుంగొందల మెశేయందుదురందరుసాం పుదంపతుల్ 

పరమునంగాక, గాకిహాముశ పట్టున నుక, విధియోగవళ్యు లై క 

టె. అర్థ సమార్జనము= (దవ్య సంపాద నము; కర్ణమై= కార్యమై, కొందలమె= 

8ఖమె సౌంసుఅందరు, విధియోగపశ్యు లై = దై వయోగమునకు పశ్యుల్తై. 

అవపిచ,.___ 

నాధి తే (తజనో యదికశ్చిదధీ తే శతేసహ్న సేవా! 
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తి స మృతినుత రాక దు న్తర్కేషు (శాన్యుతి చూరీకురు తే శుతి స్మృతినుత రా 

ఆ. ఆత=ఈకాశిలో, జనః=(టాహ్మాణుండు, న4 అధీ లే=అధ్య్వయనముణే 

నొతయ,. అధీ కేయది=అధ్య్వయనము చేయుచున్నాండేనిి దు స్టర్కేమ=సా 

ధార రరు.మబలో, డ్రామ్యతి=అలుపుపడుచున్నా డు; (శతి+స్మ ఎత 

గజరర్చాకోకుతిస్సతుల సంబంధమైన తేర్కూములను, దూలీకురు తే=దూ 

రముచేయుచున్నాండు. 

తా. ఇక్కడి (బాహ్తాణుండు అధ్యయనముచేయకున్నను నూటిల్లోనైనను 

ఒకండు గెొతీమాదితేర్నా_ములను చదివినను; శుతిస్త ఫతిసంబంధమ్ములై న శారీర 

కాది తేర్కు_యులను -చదునండు. 125 

నముణజి యును. 

క, వడి నెవండును జదువండిట 

విడివడి యెవండేనిం జదువు శ వేయిట, వాం 

ప్పుడు గాతము దు_స్తర్క_ మె, | 

ముడివడ వారీరతర్క_ ఫశ మున కొనం డొకంజెన్. 

త. విడివజి=స్వతం(తపడె, ముడినడన్ =ళాంతపడునట్టు గా, 

విశాషవసుః.— 

స, కష్టము రే?ి (చాహణనిం డాంశృణ్వతఃకంప తే మేహృదయం, 

యస్త సయోపన్య _స్తనుచ ర్యావిపషర్యయ:, నవవక లేశేవదో, 

షన (_చాహ్మణానాం, కలాయుగేకా_రయుగం ఛారి(తంకు 

(త నొమసంభావ్య కే, దురితలతికోపఘ్నాయితా తాదుర యః 
ఖులుక లై, 126 

రో జొలీంబర్మ కీళ్చ కానా య్య య, (ోవహాణనింధాం ర్ (భాభ్యాణకుల 

నిరదమ్య కృణ్వకంధినూధున్న్న ఛం నారాంక్య్యు. భ్యాదయథంఇనునన్సు, కం 
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పజే=వణంకుచున్నది. యః=ఏద్కె త్వయంజనీ వేత, ఉపన్య స్త = ఉపన్యసింపం 

బడిన, సుచర్యా+-విపర్యయః= మంచినడవడకకు--వ్య త్యాసమో, నఏవ=అచే, 

కలేః-_ఏవ=కలియుక్కా_యే, దోషః=దోషము. (చామణానాం= (బావ్తాణుల 

యొక, నదోప,ః = దోషముకాదు. కలౌయుగే = కలియుగములో, కార్త 

యుగం= కృతీయుగసంబంధమైన, చారితం= చరితము కతనామ-_సంఫా 

వ్య లే= ఎక్క(_డ+-తలంపంబడుచున్నది? దురిత-లతికా--ఉఆపఘ్నాూాయిత + ఆతా 

=పాపముల చెడు తీగలకు ఆ సరవ లెయున్న + స్వయాపముగల, కిలిః=క లిప్రురు 

పుడు, దుర్జ యఃఖలు= గలువలంసాడనివాండుగదా,. 

తా. ఏమిరాయిది? _బావ్శాణులను దూపి ంచుటను వినుదున్న నామనన్ను 
వణ(కుచున్నది. నీవుచెప్పిన యీమంచినడవడికకు విరోధము కలిపురుషుని నో 

షమేగాని (బావ్మాణులదికాదు. ఈకలియుగమయులో కృతయుగ ముయొక్కా 

నడపడిక యెక్కొ_డ తలంపంబడుచున్నది. తీంగ్లలకు ఆధారప్ఫక్ష యువ టె సకల 

దోషములకు ఆధారస్వరూపుండయిన యీకలిపురుషుం 'డెవనికి జయింపలనూా 

డినవా6ండ గును? 

విశ్వావసు: 

వ. ఒరే? అన్యాయ్యము? ఈ బెంహ్మణనిందనువిని నామనను 
త త్తరించుచున్నయది. నీవుచెప్పిన యాయీాయావారవికొ 
రము కలిదోషపం కారమునం గలదియీకాని; యా చావా 
ణులది కానేకాదు. 

(క. కలియుగమున, గృత యుగమున: 

గల చరితము నెక్క_ దేని. 1 గలదె ” తలంపకా 

గలిగలువలతెెముములకుం 

7ెలయకులం గలపట్టుగొమ్మా, శ గెలువ వళ జే .) 

పథ; 
౫» 
శ 

ఛా, పాద సా న్స ' ద కద Fy: న ఉస ర్త నీక న ముభర క రత యై రురాన భరాసనం 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్వేతిహాససహిత ము. 115 

యగును బృథ్విని నన $ న్ధావహంబు, 

"లే. గానం గలిగలువములకు. $ గాన్పుదడల్లి, 

మైనదానన సకలస 4 న్థానవులును 

దారువూజయి సరితప్పి శ తతీయుం దప్పి 

యుందు రిందులనేమిల వు + జఆందుంగలిని, 

టె, విలసత్ +-న్యాయ--వార్మ బ్రము= (పకా శించు+? న్యాయ ములకు “ఇ మెడ, 

న్యాయ్య స్థానము, క ర్చురపుగ దె= =బంగారపుపీఠ ము సవనివవాములకో=-యజ స 
sp 

మూవాములక్రు ఎెసగు=అఆతిశయించు, సమాపనదిన ము= =అమావాస్య, చర్చక= 

. కార్యమునకు, తృప్టలకు= ఆశలక్షు, పృడ్విని=భూమియందు. 

శ్లో. వతాద్భృ కే కలియు గే౭_పి తేషు కళ్చిత్ 

జూతాదరో జగతి యశ్ముుతిమూార్ష ఏవ | 

యకత్కి_ఇ్వ్పి దాచరతి పాతు నుసౌ స్తుతీనాం 
శాఘ ఫఘ్యుం మితాపవుపి కిం న మరౌె సర శ్వేత్ ॥ 128 

. 1 అ. ఏతావృశే=ఇటుపంటి, కలియు గేపి=క లియుగములోలహాడ శ తేషం= 

నూటిలో, కళ్ళ్చిత్ =ఒకానొకయడ్కు యః=ఎవండుగాన్సి. జగతి=లోక ములో, 

(శుతిమార్జ ఏవ= వేదనూర్జములో నే, జాతెదరః = పుట్టిన ఆదరము ుకలవాంషో, 

అసౌ= ఈ, స్తుతీనాంపా్యతం= సో(తార్హుండైనవాండు, యత్ కించిత్ = ఏ ఎదైన 

కొంత, ఆచరతి=నడుచుచున్నా (డు మరౌ=నీరులేనిభూమిలో, మిత ఆపను 

పి=కొద్దియైన-జలముగలదియైనను,; సరః చెత్ =తటాకమున్న యెడల, శ్లాఘ గండ 

కొనియాడందగినదె, నకిం= కాదా? 

తౌ ఇట్టైక వియుగములోలహడ ఒకానొకండు వేవమార్టములయంక్షు ఉల 

రముకలిస్కి ఏమైన కొంత సత్కి_)య జరిపీనవాం డయ్యె నెన్సి వాయ నేకుక్తే 

భూమిలో కొద్ది నీరుగల తటాకమైనం గొనియాడంద నగినయ క్రై సో కపా[తంం 
ఎ Pe 

డగును. 
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శా స్త్ర స్తోమలలాటభూలివీలయ వ్యా న్ని స్పవానామువి | 

సర్వాన్న్నూ యవ చ స్పమాపనదినం సంస్థా సదర్వావిభే 

రర్ధాశాజనిభా రభూదిహా నుహాన ర్థావహళోయం కలి. 127 

అ. మహాల్ --అనర్భ -ఆవవాః = గోప ప్పయశ+అనర్థములను.కలిగించుచు 

న్న అయంకలిః= ఈకలియుగము, ఇవా=ఇక్క_డ, అధర్ష+కర ర, విత లేః= 

ధర హీనములై న క్రియలయొక్క_-- సమావామునకు, వార గస్టానం= మేడవం 

టిదియు; దుర్గానాభర్మ +ఆసనం=దురఫిమానమునకు-- బంగారు నుయమయిన-- 

కీఠమునుు, శా తేనసోమ+లలాటభూ -లిపిలయం = కా స్త్రముల-. సమూవాము 

యొక్క _.+ఫాలర్యపచోమందలి+[ వాంతక+నాశమును, సవానాంశఅపి=యజ్ఞ 

ములకుకూడ, శాంతి= ముగింపును, సర్వ-+-అమ్నూాయవచః+సమాపనదినం= సకల 

మైనా వేదవాక గ్రములకు+ముగింపుదినమును, సత్ +అర్చా+విఛే౩= మంచి+సూ 

జావిషయముల-+-నియమమునకు, సంస్థా=సమా ప్టీయు, అర్థ ఆశా +జనిభూః = 

(దవ్య--ఆశకు--జన భూమియు, అభూత్ =అయ్యును. 

తౌ. ఈకలియుగము పాపములకు మేడ-గాను, దురఖిమానమునకు పీఠము 

గాను శా స్త్ర ములకు “నాశ ముగాను, యజ్ఞ యులకు విడుపుగాను, వేదవాక్యిము 

లకు ముగింపుగాను, సూజూావిధికిని యుగింస్రుగాను, (_దవ్యాశలశే జన్మ భూమిగా 

న్కు కనబడి అనర్భ ముల నె యిచ్చునదిగానున్న ది. 

చాడు :_ 

వ అన్యాయములవిల $ సన్యాయహర్త సము, 
౧ — 6 గొ 

దురభిమానముల క 4 ర్చుర పుగ దై, 

వా స్త్రంబులకును నొ సలవా లతుడుపును, 

సవనినహములకు 4 శాంతికరముూ, 

సకలాగవుముల తె శే సలసనమాపనదిన, 
ఖే జీ an లు మర్చావిధులచర్చ [| = గుసమొా ప్పి, 

ధనతృప్తలకు. బుట్టు $ సలమును నటుల 
౯ రు" 6 టె 
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. ఇట్టికలి నూట నొకండేని 3 యెట్టిదేని 

వేవసరః స చరియించు $ నాదరమున 

జగతి నుతుండనగు నతండె, ని$ ర లధరణిని 

జలజలాశయ మలంభలేని $ శ్లౌఘ్య మవని, 

. జలజలాశయము=నీటితోడెతటాక ము, అలంతి--ఏని=కొద్ది దిశారైనన 

(రసా మునిం అనెడిపడ న్ధ్రములో దూవణమును ఇట పరివారించుచున్నా (డు 

కించ; 

శా. యేశా “'యస్థజనాశ్చ యేనృపసుతా యేచద్విజా వస్తి, 
కేయశత్నా దనున్య స త్య్టనిర్లయతే మాశుపా,ంసుకుపా ధా! 

వేదా వాన్ భూూవిను రా౦క్నే పా చ్తికృితిన స్తే చేత్ గృేే పాపాస € గ 

టౌ హ్మణ్యాయజ లాబ్బలిఃకిల భుపి న. క పందేయోాభ వేత్ | 
మల 

JI 

ఆ. (|హాకర్వాంక అనేదానికి ప పరిహారము) యేశకాయస్థజనాశ్చ= 

ముక మువారెనరో, యే నృపను తాః=రాజపు తు లెవరో, యేచ శ స్తీ ణం! 

జాం = = ఆయుధములతో జీవించునట్టి _వాహ్మణులెవరో, తే=అట్టియీ మూ 

వినమయులవారును యశ్నాక్ =(పయత్నముతో, నిరయతయా=దయాహీన 
వేత శుషప్మూ_న్ =శుపి్ట_ంచిపోయిన, తురుష్యాధిపాకా = తురకరాజులన 

అపసృత్య=అనుగ రించి, జేవాక్=చేవతలను, భూమిసురాంశ్చ = (బావ్యాః 

త్ 

. 
(Gy I 

స. 

“శ్ మిలీ నా ల 
ంచుచున్నారు. త=అట్టి, కృతినః = పుణ్యాత్తులు, 7 

“రు ఇండలో, ఆసలేచేత్ =ఉఊండినేన, (బావాణ్యాయ = (ావాణక? 
ఇం — = 

లేక భువి= భూమలో,జలాంజలి; = తర్పణము, (ప 

యజ ఇంప్యేయనినద్కె భవేత్ కిల=అగునుగడా? 

తాం కర మువారును, రాజులును, ఆయుధ వ్యాపారు లైన _బావాణు 
కసె బా అవాలి 

న్కు తురకరాజులనుజెర్మి దెవార్భనలను, _వావ్మాణులనుం గాపాడుచున్నార 

ఆ ట్ర పుణ్యాక్తు లింటవచ్చినయెడల, ఆ(బాహ్హణులకు దా-నాది[కియలయం; 

యాండ్తంం ర వకూ ధ్ 1 ? xz స్దలుకు ధ్ర తర్పణ మిచ్చుచున్నారుగదా! 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకాతాత్స రే తిహోననహిత ము, 117 

మణి యు: 

మ. కరణాల రాక్ "మరుల్క_రొ పక రణాల్ $ కాశికా ద్విజాతిడ్దణాల్ 
కరుణాహీనుల నాతురుష్కఘనులక్ *ేగాంవ్ంచిరవ్నీంచె జనర్ 

నిరతికా వేల్పుల నేల వేల్పుల, నిం౯ా * ఏచేదినం బెండ్లనుం 

దురెయే,నందలు వేజలాంజలియొనక రురా ంవ్యా ఇ కేంణికి౯ా 
టి. ద్విజాతీడ్డణాలు= (బాహ్తణ(కేస్టుల సమూహములు, కరేేపకరణాలు- 

వా _స్తములందు శస్వాదెసాధనములు గలవాలె, "కాంవ్షీంచి=అ పేవ్సీం-వి__అను 

సరించి, నిరతిక =ఆస కి తో, అంవజుక = ఈకాళీ దేశ రాజులును _ౌావ్హాణు 

లును, వేక్ =తక్షణ మే. 

గ సర్వతోదృష్టిం పు సార్యస వ్లాఘం 
వ. అంతటనుంజూపు, వ్యాపింపం జేసి స్నోతముతోన. 

వూ, ఆక్సాన్ల్హాను వనుర్ధధ రాను యనన్ రాసేతుష పామాచలమ్ 

విద్రాణే వేతిభృద్ద ణే నికరుకో నిచాంకి నారాయణో | 

నిర్విఘ్సు స్నపన గే కలావపి బలా న్నిష్క_౦టక ౦ వై దికమ్ 

పన్గానం కీల తతంత్రతం పరివా త్యేకోహీ లోకో త రః॥ 1831 

అ, యవ్ననె 8=తుజుకల'లేత, ఆ సేకుహైమాచలం = సేతుహిమాచలపర్యంత 

130 

ము పసుంధరాసు=భూములు, ఆ కాంతాసు= ఆ కమింపంబడుచుండంగ, క్షీతి 

భృత్ +గణే=రాజాల--సమావాము, విభా ణే=పరుగిశుచుండంగ, నారాయ జే= 

నారాయణుడు, వికరుకో=దయలేనివా౭డై , ని దాతి=నిదురించుచుండంగ క 
లౌఅవపీ=కలియును, నిర్వమ్న +(ప్రసరే=విన్నములేని వ్యా ప్రికలిగియుండంగ, 

లోకో త్తరః=లోకములో (_కేస్టుండు, ఏకః= ఒక డై నను, బలాత్ =బలవంతము 

౫, నిహ్కు_ంటకం=నిరాటంకముగ, వై దెకం='వెవవిహిత మైన, పంథానం=మార్ల 

మును, తతత [తే=అక్కొ_డక్కు_డ, పరిపాతికిల = పరిపాలిం; చుచున్నా(డు? వ? 

తా. తురకలు సకలదేశములును ఆ(కమించుకొనియు, రాజులు పారిపో 
యియు, నారాయణుండు కనికర మేలేక నిదురించుచును, ఈకలియుగముగూడ 



విశ్వగుణాదర్శము 

“ము” వ్యాఓించుచునుండంగు బలా త్కారముగ నిర్విన్న్ను మైన 'వేదమా 

శబో అక్కాడక్య్తాడ లోక కేస్టుండగు నొకండై న నడుచుకొను 

న్నపుల పరుగిడ, నకరుణుం శ డపుడ నిదుర 

హారి, మోూజుం గలి శతి 4 సారసరణి 

జ జె లోకో త్తరుండి టం చా శ లకుండు కదరశి 

సిప్రులకొ =భూమియందు, నృపుల=రాజులే, నిదురకూరక =యోగని గ. 

గతో ఈయవసను విచాదింపకయుండ౦గ,. 
ఆ థా 

జ. సేగుహీమాశలములు. సేతువు (61) పేజిచూణు? హీమాచ 

వము-- హెనువక్పర్వతమ్యు. ఇది సర్వపర్వతములకునురాజు మేనకానునోర 

క చప నావవలననే గంగాపార్యతులను కూ(తురులనుగా కినుంగొనెను. 

పునన్సఇ"ఘం:_ 

". త్యజతు ఏహీాత మేతద్దేశ వానీ నిషిద్ధం 
దం 

భజతు తదపి లోకే నా స్తి ధన్య నృవ్న్వః | 

డతాయుగపదడనఖ (క్రీడ శుద్ధి ర్యద'ే 
లగతి దురితభచ్లే వెన్న కో గౌజ్దపూరః 132 
అ, ఏక శశవానీ= ఈకాకీ దేశమున వసించునతండు, విహితం= వేదవిహిత 

మైన కన రను త్య జతు = విడిచునుగాక, నిషెద్ధంచ-నిషిద్ధమైనకర్య న్కు భజతు= 

ఆనక ౨: మనుగాక, తదపి == అ క్హైనను, యత్ +అం7గ = ఎవని అవయవము 
హే తియు?.. .. కద్ధ తియుగ= =విష్టువుయొక్క_, పదనఖ= కాలిగోర్గ యొ 
క్యా (వ=కాంతి బేల్, నత్త= ఇయ్యంబడెన, కుద్ధిః= =పరిశుద్ధిగలదియై, దురితేభం 
" =పాపనాళశనవిసయమై, లగ్న్నకః= =చేంనదైన, గాంగపూర్య . గంగా[పవా 

వాయు బె ప= చేరు. చున్న దో, (అట్ట కక్ అన్యః =వా వానికం కు వమజతియొకంథు, 
“వ్యం= కృ చార్థుండు, లోకే=లోకములో, నా స్పి=లేండు. 3 



క్షా 

| | 

' 
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తా. ఈ కాశీదేశవాసీయైనవానియొక్క. శరీరమందు విప్ణుపానయునం 

బుట్టి సకలపాపవార మైన గంగాజలము అంటుటమా(తేము చేతి వాండు 

a ' ఫి సమెనకర న న పృ లొకన౦! వేదవిహితమైన కర్మనువిడచి, నిసిద్ధమై ర్హ్మను అనుస్టించినను లోకమందు 

వానికం కు మంచినకృ తార్థ( డుండ థు. 

"బే, ఇందు లవాడు సన్ $ హితము విడుచు. 

గాని, తా నిషిద్ధము సేయుం $ గాని, వాని 

కంకు నన్యుండు ధన్యుడు శ కలయ? విష్ణు 

పది పవిితము గా(తము * పదిల మగుట. 

టి. గా(తము=శరీరము, విష్ణుపదిపవి(తము=గంగాజలము చేత పావనమైన, 

పదిలము=భ (దమైనది. 

ఇ. (తియుగపవము=విసుపాదము. భ గవన బార్య మున సద్దు హైశ్వర్య 

౯ ఇట థి 0 0 డి 

ములు కలవిహునిపొదయు. షడ్తుణములు---జానథ 
£9 ౧ ద 

చూడు? 'మొదటివృ త్రము. 

బ శ ర్య లేజోవి న్వములు క్షి 
వారి మ 

"శ్లో ప్రాథేను గాడేమ చకాన్యకుబ్దో 

వ్వగాధమేభధేషుచ మెథిలేము | 

అన్యేషు స్వే పమ బుధేషు ధన్వే 

ప్వద్యాపి జీవం త్యధిభూమి విద్య్యాః॥ 138 

జప 1 wT న్ ౨ “నేర యు అ, (పైఢేము=సమద్దులె, అగాధం ను ధేషు=లోంతె నో. బుద్ధివి శే షముగ 

లృ గాజేషు=గెడులును, "కా న్యకుళ్తహు=క న్యాకుబ్బమువారును, మెథు లేం చ= 
జ జ వ్ 

మిథిలా ప్రరమువారును అ న్యేషు=ఇలరులై ను సత్సు=సత్సురుసులగు, ఏషుజు 

ఈ, బు భేషుఐపండితు లైన, ధ న్యేహ=కృ తాధ్ధలయందు, అద్యాసి= ఇప్పటికిని, 

వి ద్యా॥= సకలవిద్యలును, అధిభూమి=భూమిలో, జీవంతి=జీవించుచున్న ని. 

తా. గొడులందును, కన్యాకుబ్బులందును మైఢొలుబందును, మణశియు తర 

మహాపండితులయందును ఇప్పటికిని సకలవివ్యలును ప్రకాశించుచున్న ని. 
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తే, శాన్యకుబ్దులు, నల(ప్రాఢ $ గౌడులును, న 
గాధమేధులు మైథిల $ |పాథమికులు 

మజియు నన్యులు ధన్యులు $ ముజియం జుదెవి 
గలిని గళలన్ని మనియుండం $ గలిగి చెలం 

టి, (పాథమికులు = మైథిలులలో ప్రథములు, మనియుుండక్. 

డువట్లు-గా, 

౫. ఇదంతావ దవభేహ్ి?ి 

వ. ఈయదియంతయు నవధానమున వినుము? 

ఇ. గౌడులు= గోడ దేశస్థులు--అనంగా వంగ దేశస్థులు, వీరు ౫ 
నివారు, 

ఇ. కాన్యకుజ్జులు=క న్యాకుబ్ద దేశస్థులు, వీరును పంచ్" డ్డుల ౯ 

దేశము_కుళ నాభునికూ(తులు నూర్చ్వరినిక - బృహదత్తుు బిబావా = 

యుశాపమువలన కుబ్లత్వమును పోంగొట్టిన పదేశము. 

op మైథిలులు= మిథిలా పరిచారు - వీరును పంచగొడులలోని ౫ 

లాపురిరాజు జనకమహారాజు, ఇతని పూర్వికరాజైన నిమిచ్మకవ_ 

మున విదేహుండై, అతనిరాజ్యయ అరాజకమయ్యెనని అతనినే ౫ 

పరగా అందుండి మిథిలు:ండని మచీయొకరాజుపు క్టైను ఆఅంధదువణు 

శహ్రరాజువలన “పెణింగి జానకి, మెథిలి, వై వై దేహి అని ఆకురులొం౧' 

న్లో ఏత ద్దేశ్య పచురచరితా న్యన్య చేశస్థికా నాం 

రోచంతేచే దధచ మనసే నరారుచీకాకా2_ తేనా 

_ాజ్జాః ప పు తొ జనయితృహృే పశ్య? యాష్టోత్పు 

తద్వద్విద్వ న్నపరమనసే తావతా కోఒ(తదోవ౭ 

అ. ఏతక్ ...చరితాక ఏతత్ = ఈ, 'దేళ్య =దేశ స్హ్రులయొణ' 

ఇప 

[పశ స్తమైన, చరి తాని=నడవడికలు, అన్యదేశ +స్టీతా నాం = వేఆూం 

ఆండువారిక్, రోచంతేచేత్ = రుచించినంగాన్తి అధు చ= లేదూ 
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స్సుకై, మారుచకొ =రుచించదకపోయినలాని అ కీ=ఇక్కు_డ, కాహోనిః=ఏమి 

హోని? (ప్రాజ్ఞాః=జ్ఞనవంతులై న, పు _తాః=బీడ్డలు, జనయితృ=తల్లి దం[డుల 

యొక్క, వాదే=మునస్సుకు, యవ్వత్ = ఏలాగున, స్వదం తే=రుచించుచుం 

దురో, తద్యత్ =ఆలాగున, పరమన సే= ఇతరులమనస్సునకు, నస్వదం లే=రుచిం 

వరు. తొవతా=అంతమా[త్రమున, అ(త= ఈబిడ్డలవిషయములో క్రోదోవః= 

ఏమిదోసము ? హేవిద్వక్ =ఓవి ద్వాంసుండా, పళ్య=చూడు ? 

తా. ఈకాశీదేశపువారి నడవడికలు ఇతరబేశపువారికి సంతోసకరమైనను; 

శావన్నను; ఏమితప్పు? బిడ్డలు కెలివికలిగి తల్లిదండ్రులకు సంతోవకరుై. ఇత 
రులకు సంతోవకులు కాకున్న యెడల ఏమిదోషము ? 

శే, ఇచటం గలవారి చరితము $ లెవరికేనిం 

గూర్చినను, గూర్చకున్నను, $ గొజుంతయేమి ? 

కొడుకునడకలు తలిదం[ డు $ అడంద కెపుడు. 

గూర్చు, గూర్చు నె దెఅలకు $ గొంత యేమి ? 

టె. తలిదం డు లెడందకు=తేలిదం _డులవృాదయమునకు కర్మ అకారవికల్ప 

సంధి పూర్వ కావ్య సిద్ధము.” 

సు కించ? 

శా, (ప్రాత శృీతజలే నిముజ్య విబుభా నభ్యర్చయ త్యుచ్చ కె 

రార రఃపర్యుషితంతు నాభ ఏవహరత్యంధఃతుదంధో2=_ ష్య సౌ 

ఛాణేనోమయలి ప్పవవపచ తే భుం డే తతో౭న్యతయత్ 

నీతంతద్విజహోతిభు 5 క్రినియ మోదృష్టుక్యభూయానియాక. 186 

అ. అసా= ఈదెశస్థుం డైన, ఆర్యః=పూజ్యుండు, _పాతే=ఊదయాన, శీత 

జలే=చల్ల నిగంగాజలములో, నిమజ్య = మునింగి విబుధాక =దేవతేలను, అభ్య 

ర్చయతి=పూజించుచున్నాండు ఉఊచ్చకై౩=మిక్కాలి, తత్ _అంధః--అఫి = 

ఆంకటి చేత-పీడింపంబడినవాండెనను, పర్యుషిత౦=చలిదియైన, అంధ$తు:= అన్న 

మునో, నఅభ్యవవారతి =తినండు. గోమయిలి శే = పేండచేత అలకంబడిన, ఫాగ 
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ఏవ= స్థలయులో నే పనే వండుచున్నాండు, భుం శేచ= తినుచునున్నా (శు. 

రేక = దాికంకు, అన్య (త్ర= మతీయొకచోట, యత్ =ఏది, నీతం = కొనిపోం 

డినకో, తత్ =అట్రిఅన్న మును, విజవోతి=విడిచిపెట్టుచున్నాండు. ఇయాకా 
స; లు లు 

(1 కా ప = నియనుయు +, భూయాక =గొప్పయొన, భు _క్ల+నియమ భోజనమందు- > 

కం=బక)_డ, దృవ్వః=చూడంబడినది ? 
గస ఆ? ళం | 

తా ఈ కాశీ బాహ్తణుండు తెల్ల వాణనే గంగాస్నానము చెస్ చేవతలను 

పూజించుచు ఎంతయాంకలియున్నను, చద్ది తినడు. పేండయలికినచోట సే వండి 

తినును. వేజంచోటికి తెచ్చిన యన్నము విడిచివేయును. భోజనమం దెట్టి నియమ 

చ కూ 
on) 

ఉ. వేకువజాము జావ్నావిని $ వేసరశే కృత మజ్జనంబునన్ 
చేఖిల బూజసేయు, నవ శ లీలను నీలనుతుండు మెండుగా 

నాంక లీకోన్నవాండయిన, ఫనాచలిది౯ానాలంబేనించాంకం,జెం 

దాశనుగోముయంబలికి, * తాన పచించుభుజించు, వేటుచోం 
గై కొనండన్న మెన్నండును, గాంచి తె? భోజననిష్ట. _ేస్టత౯ా. 

టి. వేయవ=[పాతకకాలమయు, జావ్నావిని=గంగలో, లేఖులక్ = చేపతలను, 
ఆపలీలను= వేగముతో, శీలనుతుండు= నుంచినడవడి చేత పొగడంబడినవాయ. 

xX. ఇతివిమానందూరతఃపస్థాప్య సాక్టలిబన్టమ్, 187 

వ. అని (ఇదినజు కార్యావ_ర్భముననువ ర్హించియుండి, యందుండి 
యామధ్య రాష్ట్రము(పక్క_కుందిరిగ)ి తమవిమానమును దూ 
రమున నిలిపి, సలికినయంజలిబంధముతో. 

(ఇ. సము చము. ఇది సగరచ్యకవ రి తౌను జేయు నశ్వ మేధయాగమున 
నిందు డళ్వము నపవారించుకొనిపోవంగా, అతని ద్వితీయఫార్యాకుమారు 
అాజువేలముంది భూలోకమంతయు "వెదకి యెక్కొ_డనుగానక, భూమిచుట్టు 
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(తవ్వి,తవ్వి పా తాళలోకమువకుంచబోయి, అక్కొ_డ కవిలమహాముని తపస్సు 

చేయం, జూచి తమయశ్వము నితెనిపషలననె దాంచంబడేయుండునని తలంచి, య 

. తనితపము భంగము చేయరా, నతండు కోపించి తనళశాపముచేత వారినందణను 

క్రి = జై క లా లీ వ్ 

భన భూతులను జేసెను. ఆసగరచ[కవ _ర్టీమనిమనదు(డు భగిరథచ[క్రవ ర్తి 

తనపి తామహులను పవి[తీపజుచుట క్రై గంగాదేవిని ప్రార్థి ంపలా, గంగ భూ 

లోకమున (బనహించి భూమీచుట్టు నిండుకొనిపోయి ఛక్రీ భూతు లై నవారిని 

బవిితముచే సెను. ఆభూమిచుట్టు నిండినగంగ యీసగరులచేతం చేంబడి సాగర 

మనియు ; దినదినము చం[దోదయమునకు. బొంగుచు, నీశ్వరాజ్ఞూము(ద చలే 

మితిమోలుక, సర్వజలజంతువులకును సంతోష్యప్రవమై సము దమనియు పురాణ 

(ప్రశ స్తము,) 

హా. భువసక దనోత్కు9 ద్ద న్ ద్ధ(శే వకులిశాయుధ 

(పచకితగరి(పాణ(తాణ( పతిక్టితకీ ర్యే। 
© Me 

పస్ఫమరమరున్నాట్యాచారగ( పణ ర్వి తవీచయే 

మహిత జన తామా న్యాయా సె మహోదధ్ణ్యయేనమః॥ 385 

అ. భువన,..కీ రయే_భువన=భూలోకముయొ క్ట, కదన=యుద్ధము చలే, 

ఉత్కు_౨ధ్యత్ =మహాకోపపడుచున్న, వృద్ధ శ్రహః = ఇందునియొక్కు_, కులికళా 

యుధ =వజాయుధథమునలన , (పచకిత =భ యపడిన, గరి=కొండలయొక్క్క., (పొ 

ణ=|పాణములయొక్క.., |తౌణ=రక్షుణమునకై , (ప్రతిష్టిత = స్థిరపణుపంబడెన, 

క్రీ రయే=కీ ర్థికలదియును; (పస్ఫమర ... వీచయే--(పసృమర=వ్యాపించుచుం డే 

డు మరుత్ =వాయువపనెడు, నాట్యాచార్య = నాట్య గురువువలన, (పణ ర్షిత=న 

ర్తనము చేయబడిన, వీచయే= అలలుగలదియు, మహిత-(జన తా-మాన్యాయ = 

పూ జిత మైన+జనసమావామునకు+పూజ్యమునై న, అసె -ఈ మవాత్ ఉద 

ధయే=మహాసముద్రమునకై , నమః=నమస్వా్మ_రము. (వారిణివృ త్రము) 

తా. భూలోకమును ధ్యంసముచేయుటచే ఇందుండు కోపగించి చేసిన 

సజాయుధమునకు భయపడిన ెజక్కల కొండల[పాణములను కాపాడినందు: 
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౩ ప్రీవొండవ కీ ర్రిళలిగ్సి నాట్యగురువై న వాయువువలన నటనముచేసెడు 
చలు నాతి 

అులుకు గజిగ్తి సకలజనులచేత పూజింపంబడెడి యీ మహాస సము(చమునకు 

నమస్మా_రయ 

"కే. ధరణి విధ్వంసమున బలశే ధ్వంసి కినిసి 

కులిశమును గొన, గుసిలెడి ? కులగిరులకు 

ననువు లొనలౌజినత్కీ ర్తి, $ యమరమూ ర్తి 

నటన సొ చార్యుం డనిలుండు 4 నటననలుపు 

నలలపూ రి యు గలుగునీ * జలధి గొలుతు. 

బలధ్యంని=ఇందుండు అసువులు=(పాణాలు, అమరమూ ర్రి = చేస 
స్వమాపమ్ము అనలుండు= వాయువు, జలధిక్ =సము[దమును. 

కృళానుః సవాసం:_ 

కో, పావురై రప్య వేయానా మిరాణాం పరివాతరి | 
ఆ(శయే జడజంతూనా మానినంసా కథం తవ? | 139 

అ. పామరై రపీ=పామరులచేతకూాడ, అపేయానాం = _తౌగంహాడని, 
ఇరాణాం=కోల్లువంట్ ట్ వీళ్ల గ్గు పరిపాతరి=రక్ష కమై, జడజంతూనాంఎ= =జలజంతువ్ర 
రకగానిమాథశంతునులకు గాని, ఆకయే= =స్థానమైన సము దవిషయమై, ఆని 
నంసా=నముసా_రయుచేయంగోకిక, తవ=నీక్కు కథం=ఎట్లు ? 

తా. క్షైూనహేనులుకూడ _కౌటాయాడని కల్పువలె ఆ ఉఆప్పునీళ్టుగలిగి జలజం 
చువుులకువ ౩ మాథజంతువులకుం గూడ స్థనమైయుండు నీసము్ముదమునకు నమ 
సా్టారము]చేయు తలంపు నీకెట్లు కలిగ $ 

కృ శొనుండు సహానుండై : 

క విరివిగ నున్నను, నిన్నీ 
రరుదుగ నెవ లేని పూని శ యాని? యాపా 

కిరవగుత న్నెరంగ చుటుల * నిటుల నభంగుకా. 

ta * 

ఓ 
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ఇరాపుండు=నురాపాయి (జలపాలకు(డు), జడతతికికొ = జడజంతు 

గాయునకు (జల సమావామునకు), ఎరంగుట=నమస్క_రించుటు సభంగుక- 

'మయులతో ౧హాడిన(అలలతోయహాడిన). 

జ అద య అర ద య్ = గా దోవ 
వమ 'త్వేధమానపరుష ఘో శు. ఖ ల్వేతస్తి ౯ షబ వ్ర 

మతి॥ 140 
శీ 

మమతు=నాకో, ఏధమాన_పరుపష, ఘా పే, = సృద్ధిపొందుచున్న + 

న+ఘోవముగల, ఏతస్తి క = ఈసము[దునియందు, రోవవీప= రోవ యే, 

తిఖులు= -ఉంసచున్న దిగచా? 

బు కఠోర ఘూపోనే షముకల యిోోాసము(దునియెడల నాకు 
రీ 

, రోపోన్మేవమే కలుగుచున్నది. 

; నతం [కందతే సరో దీప్ఫనానోదరాగ్న యే 
అవల ~ 

ఏహాపాయసము( దాయ దరి చాయెవ కుపష్యతి॥ 141 

సర్వః= = సకలజనమును, మహాపాయసము[ చదాయ= అత్యంత మైన పాయ 

ఎ సం తోష (గాహియొ (అత్యంకమైన జలసమూవాముగల సము(దమై-- 

: జలసమూహామునకు ఇనుపముదగలదై ), దీప్యమాన+ఉఊదరాగ్నయే= 

కున్న జఠరాగ్ని (బాడబాగ్ని) కలదియె, సంతతం=ఎల్ల పడును, [50 

శేదనముచేయునదియై,  దరి_దాయ=దుర్లతిగల, తే=నీకై, కుష్యత్యే 

పడుచున్న వాండే?, 

ఈసము[దము అమృతేకలశముకలదై నను (మహాజలసమూావామును, 

వలె జడబాగ్నియుక లిగి ఒకరికియ్యక, (ఒకరినితే తే, ఏమిలేదు, ఏమి 

ఏను అని ఎల్లప్పుడును రోదనము చేయుచున్నది. ఇట్టి ఈదరి.దమైన 

ఎందబును కోపింతునే. 

ఫాడుక్- వమొుంజయిజెదు! గడు, గ 

పునళ విపులాగ్ని యెరియ, 4 డొనైైదు ; నిన్నీ 
ng) 
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విపుల నదాపాయనము 

టుదరి! ది కని, కినియం $ డి యెడంద నవంటేకా, (ది ప 
2 సదబాటఅమాయ న 
పై కఈువిపులక = ఈభూమిభో, సదాపాయసము[ చద = 
టు? శై 

నలవాంయాి--సము[ దుండా ? (మంచిజల సమావామునకు అయస్సంబంధ మైన 

ము వకలవాండా--నుంచినీళ్న నే ఈయనివాండా?) 

( సో ప్యయమతిలుబ్బత యా బుద్ధిమద్భి ర నాద్భృత్యః। 142 గ. సను y 

ఉల చి rte జె ణో జా CD | డు అతిలుబ 
య, సమ్వుక్షొప్ = సగ శే సంపన్నుు. జై Cc నను యం ఈస ము డు 

నృత్య: = ఆవకంపంవగినవాడుకాయడు. 
లో 

చ 

వు ఇత డలిసమృద్దు(డై నను, అతిలుబ్ధత వేత బుద్ధినుంతుల 

“కానది రింపందగిన పాడు “కొండు. 

పళ్యే.-_- 

చ. రత్నాక రో౭_పి చ రమాభ్యుదయాలయోా2పి 

స్వర్శ్థస్థ్ సలీ రధిగతోజ పీ బహారారి కో2_ | 

తొబదృగ్ధని నోపచయకృ వ్రరణ్యపవారాత్ 

నోవై త్యహాో? విత రణిత్య మసా కదాపి, 148 

అ, రత్న (ఆకరోపి= మణులకును--( కేస్టుప స్తువులకును4-గనియైనదియు, ర 

మా అభ్యువయ-ఆలయోప్=లవ్ష్మీ యొక్క - సంపత్తియొక్క_ యు- అభివృద్ధికని- 

ఉత్ప _త్రీకని +స్థానమైనదియు, స్పర్థ +స్థలీ= శుద్ధ జలములకును - బంగారుకును 

స్థలములను అహ్లాతోసు=పాందదియుు బహు-ఊరి, కోేవి-అ నీేకయుతె లైన+ 

ఆలలునుణాంగరములునుకలదియూ, ఐనను; అసా = ఈసము(ద్రము, ధనోప 

చయక్ళత్ 5 = ద్రహ్యర్భద్ధిన చేయునది, శాద్భకొ=అత్రిద, తరణి పచారాత్ =ఓడ 
తోతిరుగుటవలన, వితరణిత్వం= దానగుణ ము, కదాపీ=ఒకప్పుడును, నె 

జి=పొంచదు. అహో = ఆశ్చర్యము ? (వసంతే తిలకవ్భ _త్తము.) 

చవకా= మక్కల్ లోభ గుణముండుట చేత, బుద్ధిమద్భి; ౩౭ బుద్ధి మంతుల చెత్క అనా 

= క్యారీ! 
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తా. ఈసము[దుండు రత్నాలు బంగారు ఉంగరాలు, లక్షీయు, గల 

వాండేయైనను, ఓడలతో తిరుగు టపలన, ధనవృద్ధిగలిగియు, ఒకప్పు డైన, ఒక 

రికేమియునియ్యండు. తాను తరణి పజారము కలిగియు, వితరణికాకుండుకేు 

ఆశ్చర్యము ? 

చూడు. 

ఆ. వుణులగనియు, సిరికి $ మనికిపట్టును నయ్యు ; 

స్వర్గ వర్టి తోర్మి $ యర వుండు 

ధనము వడ్డికొసంగు $ తరణులుగలిగి వి 

తరణి కాండజేమొ?ి $ యొరలకొసంగ. 

టి, స్వర్ణ వర్ణి తర =బంగారు చేత కొనియాడంబడిన యుంగరములు గల 

వాండు--మంచిజలమువే కొనియాడంబజిన అలలుగలవాండు, అర్హవుండు = 

సమ్ముదుండు. 

బి నే ఒర ఉన్ల ఇ లం | గ; సృష్టి రేవాస్యవిఫ లేతి మేదృష్టి. 144 

ఇతి= అని, "మే--దృష్టిః=నా+చూపు. 

నౌ అన్న ల్ని 3 అభ ౯౬ జ 9 వ, విధాతృస్భని నితనిసృృష్ట యే విషులనుని నొద్భ్టు. 

తథ్రాహి.__ 

ఇా.నాస్త్ర్యేపా ముపయుక్తతా తటతరా సస్య్వోపయోగ8కుత; 
ఎ వాని 2 

నస్నానాయచ యోగ్య తాస్యపయసాంకా నామపానార్త? తా | 

ఉదర న మన న మన్న రుషతె ర్షురనుఖి ర్నీహణం 
యబై —0 కం 2 ఉగ్ర భి 

(సష్టఃసృష్టవతో జలాశయవుముం కోవాశ యః థ్యతామ్॥ 

అ. అస్య= ఈసము(దముయొక్క_, ఏషాంపయసాం= ఈజలములకు, తట 

తరా=గట్టునందలి పృక్షవిషయమందును, ఉపయు క్ష తా=జపయోగము, నా 

చ్టీ=లేద్కు సస్య ఉఊపయోగః = పయిరుకు ఉపయోగము, కుతః= ఎక్కడ? 
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శా= పానము చేయుటకు యోగ్యత, కానామ = ఎక్కడిది? ఉఆద్దర్జంత 

ఇకా యుచు, అవంకతం = మితికేనిడై, అంతః-ఊపి తే 8 = లోన 

వులచేత, ఫీషణం= భయంకరమైన, ఆముం=ఈ, బునంయపెం=దున్నజంతు 
పై మతు గ ఠం 

కనే ఇ ఇ wr గు షవత = ల్లి తా శనసానమును జలజా నమును, స్పష్టవతః సృష్టిం చెడు, (సహా | శయం = థె 

మున ఆశయ: = అఫి[ పాయము, కోచా = ఎట్టిదో, క థ్య తాం=ే 
(జో 

బకుంలాక? 

న్ ఈసము దజలము గట్టున చెట్టునకును ఉజపయోగముకొనిది పహ 

కపయోగమెట్లు? స్నానమున కోపయోగము కానిది 'పానమున కుపయోగ"ఇ 

ఎప్పుడును మోంయుచు లోనున్న దుర్ణంతువులవలన భయంకరమైన ఈ 

(మును సృష్టించుటకు (బహయఖ్సి (పాయమెట్టిదో "తెలుప్రుము ? 

అశ్తేకదా..__ 

ఉ. అంబుధివారిపూర మది 4 యర్థము కాదన, గట్లు చెట్లు; 
అద షె షె ఇత్ ఇ న్యంబులునెట్లూ, యెట్టనినశేస్నా నము సేయన,_తావంద్రోః 

ట్. వారిపూరము = జలసమాహాము అజుని,.ఆశయము = (బహ్మ 

(తాయము. 

మం. యస్య స్వర్ణ (శియజఉరుత రా నిత్యవాయాంత్యయత్నా 
కేన స్వాయ త్యనుగుణతయా న కియేత వ్యయ క్చేత్ । 
వన్తి|గాసో భవతి విధితో మంథనం బంధనంవా 
లశ్మీం (వేవ్పో క్టగదధిపతే రత సాక్షీ సరస్వా౯॥ 
వా యస్య=ఎవనియొక్క ఉఊరుతరాః=మిక్కిలిగొప్పలై న, స్వర్ణ శశి 

బంగారముయొక యు శుభకర మైనజలముయొక (-యు+సమృద్ధులు, 
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త్న్ = యత్న ములేకయే, నిత్యం =ఎప్పటికిని, ఆయాంతి= చేరుచున్నవి, 

తేన= అందు చేత స్వాయతి--అనుగుణతయా = తన వరవుకు అనుకూలత చేత, 

వ్యయః= సెలవు, న(కియేతచేత్ =చేయకపోయినయొడల, వీధీతః = దై వమువలను 

వస్తి -గాసః=నిప్పుఆహార ము-బడ బానలభత్షణమైనక్ భవతి = అగుచున్నది; 

బత్మీం=సంపదనుగాని-లక్షీనిగాని -నీతనుగాని, టపేప్సోః=పొందంగోరుచున్ను, 

జగదధిప లేః= రాజువలనలగాని-విష్ణువువలనలగాని- కీరామునివలనలాని, మంథ 

వ౦= టెబ్బమైనను-తజచుటమైనను, బంధనం= (కట్ల చేతై నను--కెండల పెత 

నైనను) బంధించుటయు, భపతి=కలుగుచున్నది. అత = ఈవిషయములో, 

పరస్వాక్ = =-ఈసము దు, సాల్సీ = =దృష్టై ౦తము, (మందా. కాం త్యా 

తా. ఎవనికి సువర్థ ధనసమృద్ధి కష్టపడకయే కలుగుచుండునొ, దానికితగిన 

జృలవు చేయని వానికి కడుపులోనిప్తామంటయే కలుగుచుండును.లక్షి నిగా కొనగోరి 

ఎహ్మవుయొక్క_ మందరపర్వతమథనము, (శీరామునియొక్క_ పర్వత సేతుబంధన 

ఘను ఈస సమ్ముదునికి కలుగుటయే దృష్టాంతము. 

కే. ఎచ్చుస్వర్జంబు నేతని $ వచ్చుబడికిం 

దగిన వెచ్చము సేయ నా $ తండిటు గడుపు 

మంట యొడిగట్టుం దటేగట్టు (3 నంటలోట్టు 

నడును సిరిగోరు నతని కి శ తయడిటసాదతి.. 

టీ. తతిగట్టునంటక్ +కట్టువడును = కష్ట్రకాలముకట్టుపజచును అనుటయం 

పచకట్టుపడును-- (మందరపర్వతము అంట గట్టు బడును) ఇట__తరిఅనుదో 

గాలమర్థ మందు అలభఘునేఫములేనిది "శే పాదినియమములందు దోషముకాదవని 

అంకారికాళి.పాయము. 

కింబహుునా..__ 

స. కుంభజవీతోత్పృ్టం శి స్టైరన్న ఫశ్యీ మర్ష వము వేత్య। 

ఉద్ద్లతతృష్లో౭_ప్య స్మా దుదకం పాంథోజనో నగృహ్వతి॥ 147 

9 
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అవ ఇ న్ నే. 2 p 

ఆ. కుంభజపీతఊత్సే ప ం= అగ ్సస్త్యునిచత-తాగయిడిన దై + $ 

= క్? నే స = క్ు సంబడెివదియు, కిపై.9 = పెద్దల చెత, అస్ప ఖం తాక ంగరాడనిదియు 

“యును. జె జ్ నోడీవి = ప్ై 
అర షం=సము వమును ఈ పేత్య = చెరి, ఊద్దతెత్ళన్థ వీ= అతిశయించిన దన్ని రవం 

జోకు బవాళడయ్యును, పాంథోజనః= బాట సారియెనవా(డు, అస్తాత్ = 

చదకం=నీటెని, నగ్బష్ష్హాతి=తీసికొనండు. 

తొ. అగ స పిముహాముని (ఆగి విడిచినదగుట చెత “పెద్దలు తాంక లసహా। 
మో 

ఈసము[వమునుచేరి యేబాటసారియెన, ఎంత దావాముకలవా౭డైనను, 

తలోవంటడీ నీట్నే తీసికొనండు. 

క, కలక జనను (తాగినయెం 

గలియని వెద్దలువదిలిన, $ వీరమునే, నా, 
కలీనొని డవ్పికి నే, నిం 

దుల గొన డొక తెుువదడియును శ దూవ్యంబగుటన్ . 

ట్ర్ కలశజనను=అగ స్తుృునియొక్క దూహ్యంబు =దూపషిం౦పందగినది. 

అతి. కుంభజుండ=కలళశమున జనించినవాండు-- అగ స్త మహాముని. ఇల 

సము[వతిరమువ ఊర్వశళినిచూచి “మోపాం-చిన మి తపరుణులవర్యము ఫ్ 

మైపడిన కుంభ మునుండి వశిష్టమునితోలహాడ పుట్టినయతండు. 

మజీ యితండు కాలకేయులు అనురాక్షసులు చేసతలను అప్పుడప్పు 
మాధంచుచు; సమ్ముదమున చాంగుకొనుచుండుటను చెల్తిసీ, దేవతలు (పొార్షిం 
గా; తోడ నేపోయి ఆసము[ దజలమునంతయును ఆపోళనముతో పోన 
చేస్ వారినివెడలంజేని యథా[పకారము సముదమును విడిచెను. వెనుకఐ 
సంతతివారినికూడ అర్జునుండే సంహారము చేను. 

మణియం నితడు వాతాపీల్యఆులగెడి రాక్షునులు కామరూప్ప లె వా' 
చా విని మాంసముగపండి ఇల్వలుండు (బొవ్వాణుండుగాపోయి తనపీతృ కార్య వ 

చావాణులనువిలిచి భుజింపంజే? 
(జావా వలిచి భుజింపంజేని భు క్త శేషమునకై వలె వా తావినివీలువం+? 
వాండా(య్రావాణులను పొట్టచించుకొనిపచ్చి వానివాని తినుచుండుటను ఇట 
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"తాను నొక నాడు వాండనుజంప్రుటకయ్యే _ావ్మాణార్థ ముపోయి, వారుము 

.నువటివ ల నేచేయలా. దానును సొకౌవిని జీర్ణి ంపంజేనికొని ఇల్బలుండు చెండి 

“రాలా వానినికోపించి ఛస్త్మ్మము బె సెను. 

మజియు నీయన తనయ్మాశమము సమీపమున తనశిష్యుండె వ వింధ్యపర్వ 

తము మేరుపర్వతేముతో తానెహెచ్చని వివావమువేసికొని పెకగపెరిగి పొడవై. 

నూర్యచంచాదులమార్ల మునకులహూడ అడ్డ మైనపుశు దేపర్డులు లోకమునకు కలిగి 

నయీయాపత్తు నివారించుట కై వేడుకొనయగా,తో డనపోయి తనకు దండ పకా 

మముచేయుటకై శోలమట్టమైన యావింధ్యపర్పతముతోడ దక్షిణమధురపళశ్చి 

మమున మలయపర్పతమునకుపోయి ఇదోవచ్చెద, అందనుకను నీవిర్రేయుం 

చుమనిచెస్పి అది మొనలావింధ్యము అన్షుయుండునట్టు చేసి తానును అక్కడ నే 

'ఇదివణుకు నున్న యతడు. 

మబీయు. నీత(డు స్సర్షలోకమున డేవేం దపకవి ననుభవించుచుండినను 

వేదములను వేదవేతలె న (చాహ్మణులనుక అలక్ష్యము చేసి దూపషణముచేయు 

చుండు నహుషుని సర్పము”గా ఛవీయింశి నియత యు. 

వ శ్వానసు;.___ 

గ. సఖే? సర్వగుణ"+కర స్సరిత్పతి రేప. నదూవణీ యః. 148 

అ. సఖే=ఓ న్నేహికుండా? సర్వగుణాక రః = నకలసద్దుణము ౪కునుగనియైన, 

ఏషసరిత్పతిః=ఈసము[ దుండు, నదూషణీయ;= చూపింపయగివవాండుకాండు. 

విశజ్వావసువు. _.- 

వ. సఖా? సకలగుణములకు నాకరంబగు నీసాగరంబు దూషిం 

పందగినపశాదు. 

తరారవవర నము. 
ర కన 

+. , 
ఇ. (శీ రార్హ వము ఇది (శీమన్నారాయణమూా ర్తి న్యూవాస్యరాపమున నట్ 

ష్యతశాయియై శయనిం చి తనయోగనిదలో జగతృృష్టి స్ట తిసంహృతులను సంక 
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“చుకొనుచు, సీతి తవచేతను, సృష్టి సంవాతు లను (బివారుదులచేతేనుక 

న థ్ 
క -చుకొెనుచు | కీశవాళపో తోద్ధూతే క్షీ రశీకరస్వేకృత సదానుఖశీయన మెయ్య 

స షానయు... ఇడిరెమైో “జకోతునరాసర్పిర్దధితీరరు హోర వాః?”” ౪ 

వబులలో ఆఅవపాలసం[దము 

తే భా పో. — 

= చై ఏన (పదాతు ర్వ్వ్రృద్ధశనసే పున స్తదనుజాయ | 

ల మువలచనదాతు ర్య చాన్యమ స్తాద్వదా౭ న్యమర్శ వత] 

ఆ. వున కవచే=,ము సలితనయుకలవాడై చెవుడుప డిన వానికి ఇందున్వ, 

చ న కం వవాకుం ఏవెవులుగలచానన--గుజ్జమునుఇచ్చినవాండున నుశ 

పఆల,కదనుజాయ = వానిత మ్మునిక్_._విహ్లువునకు, వామవిలోచనచాతు౩= గ్య 

కం4వచానికీ.-ఎడమక నె నె షనచం దు నకును దాతఠయెనబా(శునె న అసాశ్, 

క అగ జడం = సమ్ముదునికం టె, అన్యం =మణీయొక, పదాన్యం= చాక 

తా. వ దునకు ఊ చె చెగశ్ళవపమనెడి గుణ్బ మును, వానితమ్లులడెన యుప 

మువక గాడదుకన్ను-గానుండు చందుని నిచ్చిన ఈసము[దునికం కు మజీషె। 

క దాకోయుండినను జెప్పుము ? 

శే. కంెటు ? దాతను నీతని శ కంశకు( జెపుము? 

యిచ్చె ను_దెృెశ్ళ్యవమునన్న $ యిం[ దునకును, 

నిను నికనికిం దమ్శుం డు $ వేందు9నకును, 

జందుంనిచ్చెను సవ్వంపుం $ జతువుగను. 

ఆ. అమృతంవిబు భేభ్యోఒదా దభీష్టఫఅదంతరుంచ భేనుంచ | 
దిన పస నాయ సితాంఠుక మోవే,తఏ తాదృశ కిక వనాదాతా! 

ఆ. విబుగి "ధేభ్యః=వి శేవజ్ఞానులకు_ దేపత లకును, అమృతం= మోక మును-_€'' 

మృతమునుక్ అభీవ్టఫ లదం = ఇష్ట ఫలములిచ్చు నట్టి, తరుంచ= కల్పవ్ఫక్షను 

జా కాకా (ఇ 
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కొ, ధేనుంచ=కామ ేనువునుక్ , అదాత్ =ఇచ్చెను. దెగ్యృసనాయ= వస్తి 
జాజుల! 

నునికి--శివునికిని సీ'తాంశుకం = "తెల్లప _స్టియును_చందునిక్, అదాత్ =ఇ 
గి నో 

ను. ఎ తాద్భృశ:ః=ఇట్టి, దా = దాతయైనవాండుక్వ వా= ఎక హాడుఈతీరంజ 

హాడంబడోను ? 

"తా. చేపతలకు అమృతేమును కల్పపృక్షమును కామేేనువున్కు డిగంబరుంల 

3న శివునికి “తెల్లప స్త్రయునువలె చం్బదునిక్ ఇచ్చెను. ఇట్టిదాత నెక్కడ 

హాచితివి ? 

. ఒసలౌను నమృతము వీబుధుల 

సపరి తరు ఛేరువులను * నొగి నిష్టములకా 

వినువ కెన నొసలను డి 

“గ్వ్వసనునకు వెస విశ దాంశు $ కధృతినుఖంబున్ . 

త్రీ దిగ్యసనునకుక =దిగంబరునకు--శివు నకు, విశ దాంశుక ధృతిసుఖంబుక్ = 

శ్వేతకిరణుం డైన చందు నియొక్క_-- అ తిశుద్ధ మైన వ_స్ట్రముయొక్కాయు ఛార 

ఇసాఖ్యమునుక. 

ఇతె, శ్రీ రార్భపము - (140, 148 వృ త్షములలోనిది) ఇది _ దేవతలు 

తాము రాక్షసులవలన చాధింపసయడుచును మరణము నందకుండ నె యట్లు 

_తిమూ రులను (ప్రార్థింపంగా, ఆ ఆమహావిష్ణువు తాను శయనించియుండు కీరా 

నిలచి అమృతమాతీసి ఆ ఆదేవతలకు మధా వ్యాధిశరాని దా మరణాదులు లేక 

సార్వకాలికులుగా నుండుట కై ఈయమృతీము నీయవటెనని దానికి సహాయులు 

గా రాక్షసులను మోసముతోో చేర్చి దేపకలతోంహార్సి మందరపర్యత మును 

కవ్వముగాను వాసుకిని (తౌడుగాను అచేవరాక్షసులను తోటుచువారుగాను 

జేసికొని ఆసమ్ముదమును తేజచితఅచి అమృతము ఫుట్రంబోవునపుడు ఆవాసుకి 

తాళంజాలక విషము (కక్కు_కొనంగా అది అగలు సెగలతోలేచి ఆదేవపరాక్షు 

రులును తాళుకోలేక విడిచిపెట్టి పోంజే"సిను. అపుడు మహాీళివుండుచూచి 

అయ్యో ! ఇంతకస్ట్రపడి వ్నిపలన కార్యభంగ మేల “కావలెనని సావాసించి ఆవి 
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చను -ంగంయును జవురుకొని వారుకొని తొను [మింగివేయలూా, పార్వతీ దేవి 

మదన వంచి కషముకలుగునోయని ఆవినము లోనికి మింగనీయక తనవ్దే 
a! ళా గ bee ww ఉం 

ఘు నిలిపేను. అందువలన నే ఆయన యెప్పుడును విషుకం 

ఒకు నాయొను. ఈయుపకారమును తలంచియీ ఆఅచుహోవిష్లువు 

తముబేజినది చూచి తోడనే రాక్షసులను వంచించుటకై 

క్త్ (బడి వారిని తనసాందర్య్భసౌకుమార్యాదులకు 

భలే చదూరదూరము వెంబడించుకొనిపోయెను. అప్పుడు తాను సర్వ 

కై వారి మోసపఫుచ్చుచునుంజడెయు నిక్కు_డికిపచ్చు ఆసమయు[ద మున 

వారిక్ కన 

వా 
య! 

ళో చి. 

రం తో ఇతుకానివచ్చిన యాయమృతముతోడం గూడ పుట్టినట్లి 
ఎజ్ ల e డు టట 

ఇకెడ ముకన్న్నగా నుంచుకొన్న దేకాక, ఆశివునికిని తలపెనుంచి తేన 

 గంగాడేవితోయహడ. అతని చంచ శేఖరునిగాను గంగాధ రుని 

వేయును తగ్గి ంచెను. మజేయు అందుపుట్టైన లశీ బేవిని "తాను 
అటో 

శ వ్ జ ర్ (త 

య: ముల కలపకు కామౌెకోను చిం తానుణులను ఐరావతో చ్చెళ్ళంవములనుకా 

దేవే మువకిచ్చి ఆయమ్మతమను చేవతలకందణకును పంచిపెట్టునట్లు చేసిన ఈ 

యుపకాకయున కీసమ్ముదునికిని తనపాదపు తికయెన గంగాదేవిని భార్యాను 
తవభార్న్నమొన లక్ష్మీ దేవిని ఫృ(తెకగాను ఆచం(దు నే పుతుండూగాను చేనీనవే 
కాక, తాను అల్లుండుగానువైన ఆయనచేత నే అతిపవితతయు అతిక్ళ తార్ల 
తయు కలదిగా. చేయంబడిన సము([దము, 4 

గ. ఆమువ్యుఖలు భాగ్యవ తాం "శేపూదయొ-వీ వ కువుశ శాః 151 
న! EO 

క ఆముమ్యు = ఈసమ్ముదునియొక్క్శ, ఫాగ్యపత్తాం = భాగ్యవంతుని తేన 
మువ్వ శే పాదమయాపి- ఆది శేషుడు వెందలెనవారును, ప కంజ చెప్పుటకు, అశ 
కానఖలు=శ క్ లేనివారుకదా? న్ 

వ. ఇతనిభాగనమును శేపా వ్వ స దులును జెప్ప శ క్రిగలవారు కారు 
గదా ప 



ధడి లి ద అ nc సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకాతాత్స ర్వేతిహాససపహితము. 1శిక్ 

పశ. 

జహా్మోరపత్యం జగతః పవి[తం 

కళ(త,మబే సనయః కళాతా। 
యువ ఆలీ 

కన్యాతు ధన్యా కమలా, బిభర్తి 

జామాతృభావం జగదీశవవ। 152 

అ. అ్టేః=ఈసము[ద్రమునకు; కళతం = భార్య, జగత పవిత్రం = లోకపా 

మైన, జనో ౩ అపత్యం =జన్లు మునియొక -- పు తీకయైనగంగ; తేనయః= 

తుండు, కళా తా = విద్యాస్వరూపుండైన చందుండు; కన్యాతు = కన్యక 

> థ న్యా=ధన్యురా లైన, కమలా = లకీ; జగ దీశ ఏప= జగదీశ్వరు.డైనవి 

జే జామాతృఫఛానం=అల్లునిత నమును, బిభ రి=భరించుచున్నా (దు. 

తా. ఈసమ్ముదునికి గంగాదేవిభార్యయు, చం దుకు పు(తుండును, లజ్మీ 

) పుతికయు, జగదీశ్వరుండైన విష్ణువే అల్లుండునై నవారు. (ఉపజాతి) 

మూడు. 

వనధికి జహ్నూనిసుత పా 

వనననితయు, నుతుండు పిధుండు, శే వరనుత తనకుకా 

వనజాలయ లోకజనని, 

ననజావక్ష్వుంజె యలు(శాట 4 వర భాస్యమె కా? 
ళా 

జగన్నాథ మేతంవర్లనము. 

ఇ. జగ న్నాథ మే్యలము.--ఇదే. పురుపో ల్తమత్నే్యతము. ఈపురుపో త్తమఫురి 

కృష్ణుని డేహావసానమునకు వెనుక, సము[దముపొం! ద్వారకాపట్టణము ము 

సి ఆకృస్తదేహాము ఆసము[దములో కొటుకొనివచ్చి, యిక్కడ తనభ కండె 

_పద్యుమ్ను మహారాజుచేత దారువునసంపుటము చేసి స్థాపింపంిడిన మేతము. 

'. అన్యచ్చేద మస్యభాగభేయం వ ర్తృతే. 1ల్8ి 
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లతా నం = 

ర్ అ. అవ్యచ్చ=మజియొక టి, ఇదం=ఇది అస్య=ఇతేనికీ, భౌగ భేయం 

భాగ్యమా, వర్హతే=ఊన్నది. 
వ. ఇడియు నితనికి ముతియొక భాగ ఢేయనుగా నున్న యది, 

శా.య తీచే పురుపో త్తను స్థలమిదం య మోప్పరః కిన్నర 
అవ ఒలు వచ్చు ర్నిత్య మధిష్టితం భగవత స్పాన్ని ధ్యసౌఖ్యాస్పదం 

అ(తత్య క్రవతొామసూ౯ కరగతా ముకి, సదానాగిమసా 

జీవళోేదాపహా నినా కృత ౬ ప్యవికృతః కాప్టాదివ త్రిపతి॥ 

ఆ. య త్రీవే=ఏసమ్య.దపుగట్టును భగనికః=భగవంతునియొక -, సాన్ని 

_పీష్టిక=యకుంలు అప్పరసలు కిన్నరులు మొదలుగా. గలచారిణత; నిత్యం= 

ఎపండ ను అధిసైి. తం= ఆఅ[శయింపంబడిన దై న్య ఇదం= ఈ, పురుషో తనుసలం= 
ళ్ © వ్ _ ఆతి భి 

జగన్నా థ కే! తముతిస్టతి= ఉన్నదో, అ(త=ఆయీ కే తములో, అనూక్ొ= 

(పాణములను త్య క్షపతాం=విడిచినవారికి, ముకి ౭= మోక్షము కరగ శతా=చే 

తిలోనిది తత్ = అది, ఆసాం=ఉండనీ? అసౌ= ఈ, దేవాః=శరీరయు, దావా 
వినాకృతోపి=పవానము లేనిదై నను అవికృత౩= వికారము లేనిదై 5 కాష్టాదివ 

త్ =౩ కై మొదలై నదివలె, తిష్థతి=ఉన్నది, అహో =ఆశ్చర్యము? 
తౌ. ఈసముదపుగట్టున భగవత్సన్నిధియుండి సౌఖ్యమయుగలిగ) యక్షకి 

న్నరాదు లాశయించుచు ప్రరుపో త్తమపురియని జగన్నాథ మే ఆ మున్న గి, 
ఇచ్చట చనిపోయినవారికి మోక్షయు వా _స్పగత మే. ఆ చనిపోయినశరీరనూ, 

దవావయులేక యే దుర్తంధాదులును లేక, కక్టువ లెనుండును. ఇది ఆశ ఏర్యముక దా? 

ఉ. ఇందలితీరభారుణి నిశ చే పురుషో త్తమవమళా స్థలం, ఒహో? 
యిందులజీవముల్ విడుచు నెవ్వండు, వానికిము కి వా నగం 

బందదియబ్టులుం డృునహశేహో?ిన్చుతు దేహము చావా మెొొందశే 
యెందుకుణందకుండునొకొ? $యిమునంగావపు సౌప వమున£ా 

—ీ © అ —4 
జే మునక = భు 32 oe లమ కె=చక్క్ళ_లా, కాస్ట్రపు సౌష్థవయునక = కాస్థ్రముయొక్క చే 



సటిప్పణాం ధ్ర, పద్య టీకా తాత్ప ర్వేతిహాసనహితము. 187 

కించ... 

నివేదితస్యాత రమాసఖాయ 

నీచావాత స్యాపి కిమాదనాడేః। 
ఛ కా విశ నంవాంత భవార్జితానాం 

మహోంహాసాం నాశ ననూ మనంతి. 155 

ర అతే=ఇక్కొ_డ, రమాసఖాయ=లన్షీ సతియైన జగ న్నాథునికై , నివేది 

సజ ఆరాధంపంబడిన దై, నీచాహ్భూత స్యాపి= అధ ముల చేత 'తేంబడినవైనను) 

"నాదేః= అన్నము మొదలై నదానియొక్కొ_, ఛకా్యా=భ కితో, ఆశనం=భ త్న 

రు భవార్డి తానాం = సంసారములో సంపాదింపంబడిను మవాత్ అంవా 

౦=గెప్పపాసములకు నాశేనం=నాశకమునగగ,  ఆమనంతికిల=తలంచుచు 

షెరుక దా? వాంత=ఆహో ? 

తా. ఈ జగన్నాథ మేతమందు - జగన్నా నునకు నీచులు తెచ్చిన అన్నా 
అనుకాడ భ_క్లితో ఛశ్నీంచుటయు మహాపాపములకు నాశక మని పెద్దలు 

'ంచుచున్నారు. 

మణి యు:____ 

ఆదరమున మనపహంరికి ని 

వేదించు (పసాదము భన శ వృజినఘ్నంబా ; 

స దున్నీలుంయ నేనిడం 

దాం దుది భ్ క్రీం (బసాపశే డవ, యనుదురిట౯. 

టీ, భవపృజినభ్నుంబౌక =సం సారసంబంధ మైన పాపములను పోంగొట్టునది 

గును (పసాపడన=సాపడయరగానే. 

క్రీజగన్నా థస్వామబివర్ణ నము. 

ఇ. (శ జగన్నా థస్వామి.---వీరు అంతిమదశయందు తమశరీరము యము 

-ప్రవావామున వచ్చి సము(దతీర మున పరమభ క్తి (పకృష్ణులడైన (ప్రద్యుమ్న 
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నమునోరాజాచే (పదర్శింపంబడి, తమయాక్ఞూ_సకారమున సె పాండవాది పంచ 

ర్భములతోడి (పద్యుమ్న సరోవర సమిపమందలి యీ నీలాచల క్షే తమంద 

(పతిస్థి.౦పంఖడి, సుభ దా బలభ్యదార్జునులతో ఇప్పుడును “నేవసాయించుఇ 

న్న్న (శ్రీఫురుపో త్తమస్వామి. 

సభకు వ్టిన్మేషం!_ 

వృ. దారుణి సన్నిహీితాయ 

(దాక్టై ప్రృతమశ్ను లే మఖేషువావిః | 

న్నిరాయ నిత్వరుచయే 

ఈశుచయే రచయేయ నుద్భు తాయ నతీః॥ 15" 

అ, గారుణి=గమాప సంభమందు, సన్ని హి తాయ=సమోవీం చిన చ (పా 

జై క=జానులె న యాజి కులచేత్స, మవఖేషృు=యా౫ ములలో, హుతం= హోనుమ మై పా = ఖా కా 
చేయంబడిన, హావిః=వావి ర్భాగమును, అశ్న తే=భకీంచునదియై, శిశిరాయ= 
దయచే చల్ల నిదె, నిత్యరుచయే= సర్వదాకాంతులుకల దై, అద్భు తాయ= ఆళ్న 

ర్యకరమైన, శుబయే = ఆస్నికి, నతీ$ = నమస్క్యారములనుు రచయేయం = 

చేయుదును. 

తౌ. యజ ములలో యూప సంభమువగర యాబి కులిచ్చునట్టి హావిర్భా వ గా ౧ (aun వ్ 

గమును ఆహారము చేయుచు, కృపతో ఆశ్చర్యముగా చల్లనైన కాంతుల 
తోడి (శీపురుపో త్తనముకూపమగు అగ్ని హో తునకు నమస్కారములు చేయు 
చున్నాను. 

అనురాగమునలతి రేకమున:__ 

శే, దారువ్రనయందు నిందువం $ డారువులన, 

జన్నముల్మ వేల్పు (వేల్మి ని శ జంబునొనున ? 

శుచియు శిశిరుండు శాశ్వత శ రుచియు నెతండొా 
యతని కత్యద్భుతునికి నే శ నతులొన రు. 

అవాలని 



సటిప్పణాం ధ పద్య టీకా తాత్స క్యేతిహాన సహీతేము, 189- 

ట్. వందారువులనక = ఆ శితులనంాన కొనున= కై కొను న్తే శుచి=పరిశో - 

ధ్థు(డు-అగ్నాహో తుండు. 

ఘూర్జర బేశవర్ష నము, 

ఇ. (ఘూర్చరదేశమ-ఇదె పశ్చిమసము దతీరయులో గుజరాతి అనిచెప్పల 

బడుదు పంచ దావిడులలో ఘూర్హ రుల నెడువారునుండు దేశము.) ఈపంచ దాది 

డులు-ఆంధి), [ దావిడ, కర్ణాటక ఘూర్జర, మహారాష్ట్ర లు. 

గ. (ఇతి నమస్కృత్య నసుదూరమన్యతో విమానం (పస్థాహ్య స 
స్లాఘము సఖే? నవఏవసరసంపడా మొస్పదతయా (తిదతా 

లయన్యా దేశఇవ ఘూరర దేశ క్పృకుపోస్స్పుఖాక రోతి. 158 

అ ( ఇతి=లఅని, నమస్కృత్య = నవుస్క_కించి సుచూరం=బహుదూరము.. 

గ, అవ్యత$ః= మజటోొక్క పక్క, విమానం=విమానమును, (పస్టాప్య=నడేష్, 

సక్షామం=క్లాఘించుటతో) సవే=ఓస్నేహితుండా? సఏహః=ఆఇదియే, సర్వ 
ళం 

సంపదాం=సకలసంపవలకును, ఆస్పదతయా=అస్పడవమగుట చె, తవళాలయ 

స్య =దేవలోకమునక్స, అదేశ ఇప=నిన్టేశవముపలె, ఘూర్చర దేశః= గుజరాతి దేశమూ 

చతపోః=కన్నులకు సుఖాకరోతి=సుఖమును కలీగించుచున్న ది. 

వ. (అవి నమస్కారము కావించి యతిదూరము మజీయొక 

పక్క_కుక- విమానము వ్ర౦చ్చి మెచ్చుచుల సఖా P సక 

అలసంపదలకు నాొస్సదనుయి, నిర్భరాలయమునకు నిన్రేశక మూ 

నలె ఘూర్ణరనును సీచేశము నువకన్నులకుకా సుఖమును. 

గలీగించుచున్న ది. 

ట్ నిర్ణరాఅయయనకు = స్ప ర్ల మునకు, నిన్దేశకయు=నియామక ము. 

శి న కర్పూర స్వాదు! కముకనవవీటిరస లసన్ 

ముఖా స్పర్య శైభఘాపద వీవిధదివ్వ్యాంబర ధ రాః | 

కనదత్నాకల్నా ఘునుఘుమిత దేవాశ్చ ఘుస్ఫృకై 

ర్యువానో మోదంతే యువతిభి రమా తుల్యరతిభి॥ 159 

గ్ 
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.అ. సకర్పూూర.. ముఖాః-- సకర్పూర=కర్నూరముతో కూడినదై, సా 
ఆరు చిమెన, (కముక=వక్క_లచేత, నప=[కొ తయన, వీటీర స= తాంబూః 

చ ల మ 

ముచేత,లసత్ = (ప్రకాశించుచున్న, ముఖాః=మొగములు గలవారును; సర్వ 

ధ 5*ః-_సర్వ= సకలమైన,క్లాఘా= న్నోతములకు పద =స్థానమై, వివిధ = నా 

“విధములైన, దివ్యాంబర= మే లై నప స్త్రములను, ధశాః=ధరించినవారును; 

త్ .రత్న-+-ఆకల్చాః = (పకాశించునట్టి రత్న ములతోడి-ఆభరణ ములుగ? 

“రును; ఘుసృై 8=కుంకుమమువేత్యు ఘుమఘుమితి దేహాళ్చ =ఘునుఘు మలాడ 

న్న్న దేనాముగలవారునై. వు ఆమో=-ఈ, యువానః=యొపనవంతులు, తుః 

'తిభిః= సమానమైన (ెపేమగలవారగు, యువతిఖిః = కొవనవతులతో, "మో 

తే=సంతోవపడుచున్నా రు. 

తా. ఈఘూర్డరదేశపు యౌవనవంతులు కర్పూరముతో  రుచిధమైన ' 
'బూలము వేసికొని, "సుత కెొనియాడంయదగిన నానావిభవ సిములుధరి 

౬... ఆటీ 

'రత్నాలనామ్తులు వేసికొని, కుంకుముము పూశకొని, బేవామంతా ఘుమఘ 

'లాడుచు, సమాన పేమగల తేమ యౌవననకులతో తాము రమించుచుంద. 

.(శిఖరిణీవృ త్తము.) 

క. కపురపుం దములము మొగమున, 

వపువున వలిపములును, మణి + వరభూవణముల్ 

విపులము లై, యువయువతు, ల 

నుపమలయై యిందు నుందు $ రోలి౯ా శేలికా. 

టి. పపువునక = దేవామున, సలిపములు=సన్నవ_స్త్ర)ములు, విఫులము 

.'విప్తారములుు యువయువతులు = యౌవనముగల శీగీపురుషులు, అనుపన 
వానో ఆ pe) 

సాటి తేనివారె, ఓలి =వరుసశా, శేలిలా= కీడతో. 

గ. అ(తవధూ నామప్యన్యాదృశం సౌందర్యం. 1 

అ. ఆ=బఇక్క_డ, వధూనానుపీ= క్షీ)లకుంహాడ, సౌందర్యం=అంద 
అన్యా దృశం= సాటిలేనిది. 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్యేతిపోససహితము. 14t 

వ. ఇక్కడ సుదృశులకును నసద్భశ సౌందర్యముకలదు. 

గాత _ప్తస్వర్శ సవర్ణ ర్ల మంగక మిదం, తా మామృదుశ్వాధరః,, 

పాణీ (వా ప్త సవ పవాళసరణీ, వాణీ సుధాధోరణే । 

వక్త్రం వారిజమి(త్ర, ముత్పలదల[శీసూచనే లోచనే, 
కేవాఘూర్టరసుభు వామవయవాయూనాంన వూహావవో:॥ 

అ. ఇదం=-ఈ, త ప్తస్వర్ల సవర్ణ ం= అపరంజతోస సమమైన, అంగకం=అంగ 
మును త్యామః=ఎజ్జనై, మృవః=మె క్రనాన, అధరశ్స= పెదవియును; (పొ 

ప్త+నవ్మిపవాళ+సరణీ = పొందంబడిన౫ క్రొ త్రపవడములయొక్కొ_ + రీతిగలవి 

మొన) పాణీ= చేతులును; సుధాధోరణీ= అమృతధారవంటిి వాణీ= వాక్కును; 
వారిజమ్మితం= తామరతో సమానమైన, ప క్త౦ం = మొగమున్యు ఉఊత్పలదల-[. 
(శీనూచ సే=కలువెటకలయొక్క్య_ (కాంతిని తెలుప్రనవియైన, లోచ నే=కన్న్ను 

లున్యు ఘూర్జ్యరను భువాం=ఘూర్హర'దేశ నీ) లయొకొ_, అవయవా5ః=అంగముల్పు 

శేవా= ఏవి యానాం=యావనవంతులకు, మోహ-ఆపహాః=మోవామును + 

కలుగంజేయునవి, నభవంతి= కావు ? 

తా. ఈ ఘూర్టర న్లీలయొక్కం బంగారువంటె యంగములును, అతిమ్భుదు 

వై యొజ్జనైన పెదవియును, పవపడములవంటి చేతులును, అమృతమువంటివాక్కు 

న్కు తౌమరపంటి మొగమును, కలుసలవంటి కన్నుులును యొవసవంతులను మో 

హింపంజేయుచున్నది. 

ఉ. మే నపరంజినుంజినుము, 4 మె త్తనిజొ త్తిలుకావిమోవి, శే 

లానవకంపువి( దుమము, న య్యమృ తాకృతిపల్కు_,జెళ్లు మో 
మోనళినా_స్తృమా ప్పగికనుశీలుత్సలముల్కను? గుజ్జ రాతి స్త్రీ 
లే నవయావ నావళికిశ నింపొనరింపనివారు తీరున౯ా? 

టి. నినా ప్రము= తామరవలె (పింమైనది, ఆ_ప్త=ష్నీపీయసఖా నపయొప 
న+-ఆపళికి = [కో త్తయొవనముగలవారి+సమకానామునకు, తీరున౯ొ = సొంద 

ర్యముతో. 
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౫. సత్య మేవంతిథాని నై తేసార వస్తూపభోగచతురాః. 162 
ఎ గ ఖ్ 

అ. ఏవం= ఈలాగు, సళ్వం=నిజమే? తథాసి=అొయినను, ఏలే=వీరు, సా 

+సమర్ధలు, న=కారు. 

కృళాను( దువ. 

వ, ఇబులిది నిజమే మొనను, వీరు సారవ స్తువ్రులయుపభోగయో 
గములయందు. జతురులుగారు. 

త భాహీా ; 

“య. (వీడామారన్యతికరవతీ ర్విద్యు చాభాః కృళాజీః 
కీడాయోగ్యో౭_ప్యవావా ? సమయే గేహ వవత్యజ న్హః | 
నిత్యాసక్తా నిరుపమమతణి కేశి వాణిజ్యలాభే 
బం భమ్య న్తే బహుదినపరి_వాప్య దేశా న్లరేషు॥ 163 

అ. నిరుపమ... లాఖే_నిరుపమ=సాటిలేన్సి మణి = రత్నా లయుక్కా, 
._ైకేణి=సమావాములతోడి, వాణిజ్య =వ్యాపారమువలని, లా భే=లాభమందు, 

నుత్యాసకాః = ఎప్పుడును పటుదలగలవాలె, దిడామారప్య తికరవతీః=సీగు అవి ఉం గు ౧ 

హ్ డి మన్గథ క్రీడకు మాణుపాటుగలవారె, విద్యు దాభ?ః=మెటుముకాంతు 

ఉపక లవారైన, కృశాంగ్వీ= న్రీంలను, అవానా=-ఆహాహో? (కీడాయో గ్య= క్రీ 

జె ంచుటకతె గిన, సమయేవీ= కాలమునకూడ, గేవాఏప=ఇంటిలో నే, త్యజంత్క= 
"మిడెచినవారై,బహు... తరేషుబహుదిన = అనేకదినమలతో,) పర్మిపాప్య= 
దేరందగిప దేశాంక లేషు= దేశాంతరములలో, బం భమ్యం'తే =చాలాతిరుగుదురు. 

తా, ఈఘూంర్డర దేశస్థులు దేశాంతరములలో ర త్నాలవ్యాపారమున మెజు 
సమద లె కాంతులుగల కీలను మన్గ థ(కీడార్హ మైన కాలములోంగాడనింట 
= విడిచి తిరుగులాడు చున్నారు. (మందా కాం తావ్ఫ త్రము.) 
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అక్లుక దాః... 

'ఉ. సిగ్గొకయింతె, మెంతొమరు చేతలు, మించెకుమించుబోం 

డులక౯్। దగ్గతజీందొజంగి తెనుశధాను ములందమిమోాణ , జే 

రముల్ 1 తగ్గక చేయ(బో యెదరుశదవ్వులలాతి విలాతులందు 

వీ|రగ్గలమై, యిటంబరిణశీయం బవుకేమి పయోజనంబొకో? 
ట్ర్, మరు చేంటీలు= మన్న థ| క్రీడలు, ధానుములక్ = ఇండ్లలో, తమి=అ'త్యా 

శృ దవ్వులక =దూరములో, లాతివిలాతులందు= వేణు దేశ ములందు; 

వ శ్వావసుః వం 

గ. మందమనీష?ి సవషపురుపాణాంగుణవి శేవనీవ నతు దోవః, 

అ. మందమనీవ=ఓమందబుద్ధీ? సఏవ = ఆయిది, స్రరుషాకాం = పురు 

పులయొక్చు., గుణవి శేషఏవ= గుణవి శేషమే, నతుదోషః=దోపముకాదు, 

పి శ్వావసువు;-_.- 

వ. మందమనీపా? ఆయిది యిందుల పురువవిశేషుల గుణఏవజేష 
మేకాని, దోషవిశేవముకాదు. 

. మ, ేశేబేశే కిమపి కుతుకా దద్భుతం లోకమానా 
స్పంపాదై వ్య దవిణమమితం సద్మభూయో2 ప్యవాప్య। 
సంయుజ్యం లే నుచిరవిరహోత్క_౦8తాభి స్పతీభి 
స్పౌఖ్యం ధన్యాః కిమపి దధ తే సర్వసంపత్సమృద్ధాః. 165 

అ. దేశేదేశే=నానాదేశములందు, కుతుకాత్ = వేడుకతో, కివుపి=ఒకా 
నొక, ఆద్భుత ౦= ఆశ్చర్యమును, లోకమానాః=చూచువానై, ఆమితం=అధిక 

మైన) (దవిణ మేప=(ద్రవ్యమునే, సంపాద్య= సంపాదించి, సద్మ=ఇంటెని, భూ 

యోపీ= మజుల, అవాహ్య=పొంది, సర్వసంపత్సమృడ్దాః:= సర్వసంపదలతో నిం 
డినవారై, సుచచిరవిరపోో త్య ౦8 తాఖిః= చాలా కాలమునుండి మయెొడబాటు వేత 

ఛోరంబడుచున్న, సతీఖిః=తమ న్లీీలతో, సంయుజ్యం లేజకూడుచున్నార్కు 
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ధ న్యాః=కృ తొర్టుల్మునె; కిమవీ= వెప్పశక్యము కాని, సొఖ్యం= సుఖమును, స 

=థరించుచున్నారు. 

తా. ఈ దేశస్థులు ఒకొక్క జేశములోను ఆశ్చర్య ములను జూచుచు,వి 

ధనము నాక్టించి  మబ్జదుజ నింటికివచ్చుచు, బహుకాలము విరవాము; 

రి తమతమబార్వబకు జేరి, సర్భసంపదలుగలిశీ తాము కృత రుణ సర్వ 

ము లనుభపీంచుచున్నారు. 

ఉ. చేశవిచేశముల్ తిరిగి, 4 తీజిక వేడుక లెల్ల జూచి, యెం 

తేసిధనంబుడెచ్చి, తేమ $ హెచ్చినకోరిక నిల్లు సేరి, వే 

రానల సర్వసంపదల శ కాసరగా నలరింతు ఇంతి యం 

దాసరికాంచివేచి, యసిశయాడని యాం[డనె కూడి వేడుక 

టి. ఆసరాూక =ఆ[శయముగా, ఆసరికిక = తామువచ్చునందాంక . 

గ. అనేవంభా వౌపి పురుపాధమత్వ నూ వేదయతి. 

అ. అ నేవంభావోపీ= ఇట్టె తలంపు లేనివాండై నయెడ, పురు షాధ మత్వంజ 

పురుమత్వమును, ఆవేవయతి= తెలుప్రచున్నా (దు. 

వ. ఇట్టి భావము బేకుండువాండు వట్టి పురుషభావమునె కనుప 

చుచుండువా(డు. 

తథ్రాహిా..__ 

“ము, ఆకించన్యా దతిపరిచయా బాయయో వేవమాణో 

భూపాలానా మననుసరణా ద్బిభ్యదేవాఖ లేభ్యః 

చే హొతీష్టక కుముతిరలసః కకాపకూె ర్తెస్సథర్యా 

కింజానీ'తే భువనచరితంగి కిం సుఖంవోపభుం శ్తే క్ర! 1( 

అ. అలసః=మందుండై నవాండు, గేహే=ఇంటిలో, తిస్టక్. = ఉండుచ 

కళూపకూై:=నూతిలోని తాంబేళ్లతో, సధర్తా=సమానుండై , ఆకించన్యాత్ 
చారిద్భ్యియువలన, ఆతిపకిచయాత్ =వి కేవ, సౌంగత్యమువలనను, జాయయా 
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భార్య చేత, ఉ పేక్ష్షమాణః=అలక్ష మ చేయంబడీనవాండై , భూపాలానాం= 

రాజులలో ఆననుసర ణాత్' = అనుసరింపమివలనన్సు అఖిలేభ్యః = అందతినల 

నను బిభ్యత్ +-ఏవ = భయపడుచు నే, కుమతిః=దుర్చుద్ధియై, ఛువనోజరితం = 

లోకచృత్తాంతమును, కింజానీ లే= ఏమి తెలినికొనుచున్నాండు? సుఖంచ=సౌఖ్య 

మునుక్ కియుపభుం క్షే=ఏీమనుభవించుచున్నాండు? 

తా. లేమిడిచేతను, అతిసహావాసము చేతను, భార్య బె అలత్ష ్రముచేయ 

బడి, రాజుల ననుసరింపక యితరులకు భయపడుచు బావిలోని తాంబేలువలె 

ఇంట నేయుండువాండు, లౌకికమునెజుంగక యేమిసుఖము ననుభవించును ? 

అదిన రేగి, 

తే, లేమి నతిపరిచితిం దన $ లేము మెగువ 

వరుల గూడక్ , యోడుక 9 యొరుల, కెపుడు 

నింటనుండియె నుయికప్ప శ వంటియవుతి 

'యెమి గనునీజగము:?ి గను శ నేమిసుఖము? 

టి. ఓడుకజఓడుకొని - భయపడుకొని (అనుబంధ క్ష్య్వార్ధక కొనునతు కా 

దేశము). 

తథాహ,____ 

“7 వ్యాపారా _న్వరముద్దిశ్వ వీకుమాణో వధూముఖమ్ | 

రయోగ్భ హే్వేవని, చాతి దర్శిడాతి స దుర తిః॥ 158 
టీ 

అ. య$ః=లఅవండు, వ్యాపారాంతీరంజ వేజువ్యాపారమును, ఉద్దిశ్య=లా 

బ్దేశించి, వధూముఖం= ఆడుదానిముఖమును వీక్షమాణః = చూచుచు గృహే 

సు=ఇండ్లలో, నిదా త్యేవ=ని[దెంచుచు నేయున్నాండో? సదుర్శతిః=ఆదు 

ర్పుద్ధిగలవాండు, దర్శిదాతి=దర్శిదుండగుచున్నాండు. 

తా, బుద్ధిహొనులడైనవాండు నిష్బ లమైన వ్యాపారమును దలంచి పెండ్లము 

ముఖమును చూచుచునే యింట నిదురించుచు దర్శిదుండగుచున్నాండు. 

IO 
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అది నస రే?;-- 

క, ఏడే నొకపని నెపమిడి 

యాందట నటు గనుచును దన 4 యాలిమొగంబే 

యే చేజె యింట నుండియె 

చే.దుబు నిదురించు వాడె + వెదవేదయగున్, 

టి, వేందుజుం= వెట్టి వాడు, ( పెద = పెద్దదూపాంతరము) 

ఇదంచావధీయతాం:-- 

వృ. ఇచే ద్య స్తు సుఖం నివస్తు మనన" గచ్చే త్పరాజ్ఞ స్పా 

కల్యాణం గిర మేవ సంసది ఏ వచే తూ క్యేషుదద్యాత్మతీ 

అక్షేశాద్ధనమార్జయే దధిపతే రావర్ణ యె ద్వల్ల భా౯ా 

కన్యతో పకృతిం జనస్య సమయే కస్యాపి నాష(కితయాం॥ 1. 

అ, యి స్తు=ఎవం డై లే, కృతీ= పుణ్యాత్తుండు, అవనౌ =భూమిలో, సుఖం 

సుఖముగా, నివ స్తుం=నివసించుటకు, ఇచ్చేత్ =కోరునో, స్క=వాండు " 

జ్ఞక= రాజుయొక్క, సభాం=సభనుగూర్చి, గచ్చత్ =పోవును సంసది=" 

జసభలో, కల్యాణీం=శుభక రమైన, షరమేవ=మాట నే, వదేత్ =చెప్పును - 

శ్యేషు= కార్యములలో, దద్యాత్ =ఇచ్చును, అశ్షేశాత్ =కష్టములేక, “థన 

ధనమును! ఆర్జయేత్ = ఆర్జించును; అధిప టేః=యజమానునికి, వల్ల భాక మిం 

మైనవారిని, ఆవర్థయేక్ =మటలించుకిొనును; జన స్య= మనుష్యునికి, ఉఊపక్ళకీ 

=ఊపకారమునుు కర్వీత= చేయును, సమయే=- సమయములో, కస్యావీ=౬కె 

కె నను అష క్రీయాం=అప కారమును, నకుర్వీతీ= చేయండు. 

తా. సుకృతముగలవాండు సుఖముగా నసీంపంగోరును, రాజసభకుం బో 

నోరును సభలో మంచిమాట నే చెప్పును, కార్య కాలములలో (సీయమైనవా 

ధనధాన్యములిచ్చును, కస్ట్రములేకయే ధనము సంపాదించును, రాజసంబం. 

లను అనుకూలురనుూగాంబేయును, జనుల కుపకారమేచేయును, : అపకార: 

చేయడు. 
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ఇదియు నవహీవువవుంగావుత :--- 

మ, వెలయకాగోగాడి నెవ్వడివ్యసుధ వై ౯ వెసౌఖ్య, మా వానికిక్రా 
వలయు౯ రాజసభక౯ా జరింప,వలయుకాశవా।క్రు కువ్యమవ్వుంబు 
గాక వలయు సత్కి_9య సేయ, నీయవలయుక $ వాండర 

య 
మర్గి ౦పంగాకొవలయుక౯్ వేళ లమేలుసేయ, వలయుకా శ వా? 

జేద గీ డేది య్౯, 160 

ట్. మస్యంబుగాక = మనోవారముగా, ఏదొ నలయు౯ొ = వోంాొట్ల 

పలయును. 

అన్య చ్చేద మువభారణీయం. 

. వృ. అయు క్షం యు కంవా యదఖిహిత మజ్ఞైనవిభునా 

స్తుయా దేతన్నిత్యం జడవువి గురుంతన్య వినుయాత్ | 

వవిత్సుర్నైస్స్ప ఫహ్యాూం కథమవీ సఫాయా మభినయిత్ 

స్వ కార్యంసంతున్తే. వీతిభృతి రహస్యేవ కథయేత్ ॥ 161 

అ. అజ్ఞ న=అవివేకియెన, విభునా=(పథువు చేత, అయు _క్షంయు కంవా= 

అయు కోమైనను యు కమైనను, యత్ =ఏది అభిపహితం=-చెప ్ పంబడునో, ఏత 

త్ =ఆవీనిని, నిత్యం=ఎప్పుడును, స్తుయాత్ =స్టో త్రముచేయునుు జడమపి=అవి 

వేకియెననుతేస్య గురుం= వానిగురువును,వినుయాత్ = స్తుతించును;వివిత్సు$= తెలి 

యంయగోేరువాండ, నెస్ప వౌన్టిం = నిరాశను సభాయాం= సభలో, కథమపి= 

ఎట్లయిననుు అఖినయేత్ = వెలిపజచున్యు క్షీతిభ్ళతి=రాజు, సంతు ప్రైసతి=సం 

తోషించుచుండలా, స్వకార్యం=లీన కార్యమును, రనా స్యేవ= ఏకాంతము 

లోనె కథయేత్ =చెప్పును. 

తా. గర్వికానివాండు (పభువు మంచిదో ఇెడుదో చెప్పినది కొనియాడును; 

వానిగురువు వివేకములేనివాండై నన్కు వానిని కొనియాడున్యు ఆ(ప్రభువు నభి 
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[పాయమును తెలియంగోరి నిరాశతోనై నను నలుగురిలో 'వెలిపజుచున్యు ఆ శ 

వునకు సంతోవముగా తనకార్యమును రవాస్యముగా 'తెలుపుకొనును. 

నుజియు నిదియు నవధరింపనవుంగావుత ;___ 

మ. ఇల'వె కాయుక్షనుయు క్ర మేనివిభు(డెంగీ తేమూథత౯ జెప్పిన 

వలెనా చెప్పిన చేనుతింప, గురున $ వ్యాందేజుడు౯్ జేరినక్ 

వ లవాండెన్నెడు నన్నిక ల్లైలియ, ము+నై్నై రాశ్యముం జెల్ల 

గాకా, వలవాం-డు౯ా ముదితుండెశాంగ. జెవిలోశవ్శాకువ్వ 

| నెవ్యాకునే౯ 

టి. ముదెతుండె=-సంతోపించినవా౭డ్, ఎవ్యాకు నేక = ఏమాట నై నను. 

గ ఇత్యలంయ్యపనక్తాను[పస శే గ్రతిదూరతో విమాన మానయక 

సానండం సాంజలిబంధం ॥ 16 

అ. ఇతి (పస కృ+అన్ను పసకా నట్లు (వస క్తి ంచినదానిని అనుసరించు! 

తో,అలం=చాలును; ఇతి=అని, చదూరతః=దూరముగా, విమానం=విమానమున 

ఆనయక =తీగికొనిపోవుచు, సానందం=ఆనందముతో , సాంజలిబంధం = అంజ 

బంధముతోను. 

వ.అని యిట్లు! పస క్కించిన (ఘూర్చర బెశదోహోాద్ధరణము నను; 
రణమున) యిందలి యు త్రమాధమపురువనిరూపణ మావటి ! 

ఇౌలునని దూరమునన విమాన మానయించుకొంచు నానంః 

ముతో నంజలిబంధముతోను. 

యమునా (కుంజిగోపీక ప్ల) వర్ణనము. 
లిజి) క్ర 

(యము నానది= కాళింది ఇది సూర్యునిపలనంబుట్టి యమునికిఇ ఇ ₹ 
౧ 

కళించపర్వతమునుండి (పనహించి, శ్రీకృష్ణుడు తెనకు[ వీయతమయునయిన. 

దున గోకులబ్బందాపనాదులందు అ నేకలీలలతో సంచరించిన తీర పదేశము 
i . పసావన గో క్రీ కష కలది వీని_పస్తా మున కుంజగ్గ పకృష్ణులును సందర్భింపంబడిరిఎ 
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వృ. కృష్ణా శ్లేపవి కేపీ తాసిక రుచే? కాలీన్టి? తుభ్యంన మః 

కుడ్జోభ్య క్ని) ఠ తావ కామ్బుకణి కాపుజోభ్యఏ హోఖలిః 

గోవీఛ్యఃపరిలిప్పయామురరిపో ప్రైషస్థితాభ్యోనతిః 

నాథధాయా2ఖిరు పాసితాయచ నమోవాకానధీయామహీ॥ 

అ. కృష్టా... రు చే-కృష్ణ =(శీకృష్ణునియొక్క, ఆశ్లేష, = ఆలింగనము చేతే) 

వి శేషిత= అధికమైన, అసితరు చే=నల్లనికాంతులుగల, కాలింది = ఓకాలిందీ! 

తుభ్యం=నీకునమః =నమసా్కారము. శిత... . పుంజేభ్యః -శ్రిత= చేరిన, తాపక = 

నీసంబంధ మై, అంబుకణి కా =నీటిబొట్ట యొక్క, పుంజేఛ్యః= సమావాములుగల; 

కుం జేభ్యః=పొదలశై, ఏహః=ఇది, అంజలిః =ననుస్కాారము. మురరిపోః=క్క 

ష్లునియొక్కొ_, పరిలిప్పయా=కాయగలింపం గోరిక చేత, తేషు = ఆపొదలలో, ని 

తాభ్యః=ఊన్న, గోపీభ్యః=గోపికలకు, నతిః=నమసా్మారము, ఆభఖిః= ఈగోపి 

కలచేత, ఉపాసి తాయ= సేవింపంబడు వున్న, నాథాయ=స్వామికిని నమోవా 

"కాక్ = నమస్కార వాక్యములను, అధియామహి = మణజ్లమజ్లు ఉచ్చరించు 

చున్నాము. 

"తా. అస్ట్రఫార్యలలో నొక తెయె కృష్ణు డాలింగనయుచేయయా, మిగుల 

నీలకాంతిగలిగి నదీతాపయుచనె న ఓకాళిందీ! నీకును నీజలకణముల చెత చల్ల 

బడుచున్న పొదరిండ్లకును, ఆక్ళష్టుని ఆలింగనమున కై ఆపొదరిండ్లలోనున్న 

గోపికలకున్కు ఈగోపికల చే "నేవింపండుచుం డెడి [శీకృష్ణునకును నమస్కార 

ములు. 

నీ, అలకృష్ణుం గని కవ్ఫం $ గిలి కొనుకొల(దిమె 

నాక ఎప్టభావంబె $ యావహించు 

కాళింది? నీకిబె + కావింతు వందనం, 

బంజలికావింతు * సింజదళిక 

మగునికుంజము? $ నీకునందుల స్వాదూద 

కముల రంజితదళ $ సువములతంబనణి 
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యందుల నాకృష్ణు $ నాలింగనము గోరు 

గోేవికాంగనలు మో * కునుబొపోరు 

"లే. చేసెదను, వారలును నుపా శ సింపసాంపు 

మిగుల వారలకును గృపా $ ష దురంపు 

టాదరంబున (శీకృష్ణ? $ నాథుండవగు 
నీక యొనరింతు చేవే ల$ నకముగను. 

టి. సింజల్ +అళికముజ్యవాలెడి తుమైదలుగల, నికంజమ=ఓపొదరి 
జిత--దళ-సుమ+లతంబ= ఇంపయిన+-ఆకులును-సూలును--తీంగలునుగ 

డురంప్రు =అతిశయమెన. 
యా 

కృశానుః, 

న్య ష్ష్ nut ని స 1 ప్ అద ఒం ' జ తే ంనఖే! జాన చొర శిఖామకౌః కృప స్ఫ జగదతినన్ధా 

నుసన్గా నేన 

అ. సభే=ఓచెకికాడా? జారచోరశళిఖామ కేః= జారులకును చోర 
శిరోమణిణు, జగత్ _అతిసంధాతు;=లో కానికే మించినవాయను [1 
తి లయములును చేయువాడున్వన) 

యి 

అద అట ప అరు " కృష్ణ స్య=కృష్ణునియొక్క_, అనుసం 

న=అనుసరించి నుతించుట చేత, కృతేం=చాలును. 

కృ శొనుండు. 

వ. సఖా! సక లమెన దొంగలకుకా బాజుం/సలకుకా నీలా మః 
గు నీకృష్ణునియందలి జగ౦బు నతినంభానంబున నీదు 
సంధానంబును జాలును. 

టె. అఆతిసంభానమునకొ (సంసర్దపాలన నాశన తయముయొక్క_ )& 
మణ విషయమున. 
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మాటకు, మానవనీత మేవ=నపనీతం మైవ వారామి-నపనీతము దొంగిలింప 

గిలింపను అను ప్రక్యు త్రరయుతో; (మానవ నీత మేవపహారామి-మానవ=! 

లేత), నీక మేవ=కొనిపోంబడినదె, హరామి=దొంగిలించు చున్నాను, 

నగూ థార్థృము) సహితము తెల్పెను. ' 

కించ... 

వృ. అంసే సలీల మధికోప్య శుకం స్వహసాత్ 

నోర్యో భయాకులదృశః కుతుకి ముకున్లః! 

అంసంగతంళుక మిహాపన యుతి వాచం 

త స్యానిశమ్యు స తదంశుక మాచకర్ష॥ 

అ. సఃముకుందః = ఆకృష్ణుడు, స్వహాసాణ్ =తన చేతి లోనుండి శు 

లుకను, భయాకులవృశ౩=భయముచే కదలుచున్న చూపులుగలు గొప 

వీఠ యొక్క, అంచసే= భుజా గనుందు, సలీలం=లీలతో , అధిరోప జలుకీ' 

కుతుకీ= వేడుకగలవాం డై అంసంగతం శుకం=అంకారముతోలసహడిన 

ను- అంశుకం=వ స్త మును, ఇనా=ఇక్యడుఅపనయ= | తోయుము, 

అని, తస్యాః =ఆనోవికయొక.., వాచం=మాటను, నిశమ్య=విని, తీదంశ] 

దానిస స్ట్రమును, ఆఇకర్థ =లాంగెను. 

తా. కృష్ణుండు తన వేతి-చిలుకను ఒకగోపీకమూంపునవిడిచి, అంస 

నుకమిహాపనయ = (ఇవా అంసహితం శుకం అపనయ) అ౦శుకం=అంశు! 

పదార్థమును, అపనయ=తొలగించుము. అను ఆగోపీకమాటనువిని దాని; 

మును లాంగివేసెను. 

మజియు.___ 

"లే. అంసమునం జిల్క_ నెక్కించి ఈ యాకులాతీ 
యగు నొకానొకగోపిక $ యదరితనున 

యనంగ (యంసంగతంశుక శ మపనయ) యనం 
దోన దానియంశుకమును శ చానలాలా, 
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టి. అంసమునక్ =మూపులో, తన్గున=త్ న్నేే[అంసంగతంశుకమపనయ)= 

మూంఫునంబేరిన చిల్ము_నువీయుము, అను గోపీకమాటను (అం=అం అనెడిఅక్ష 

రముతో, సంగతం=కూడుకొన్న, శుకం=శుక మనుపదముగల, అంశుకం-అను 

పదమునుగా అర్ధము చేసి పెంట అనుఅర్థముగల అంశవకమను పదార్థమును. 

అపిచ , ____ 

వృ. నీతా రాధికయా నిశాం మురరిపుః (పాతర్షృహోనాగతః 

'తంనాభఘూారపరాధికః పునరితి (పోకోపి పూర్వంమయా | 

కసా దేవముభూ8తి (శితరుపా నిర్భ ర్చితో నీలయా 
(త్వద్వాచెవ సరాధికోహా మితి తాం వ్యామోహయః 

[మాయయా 

అ. రాధికయా=రాధాదేవితోడ, నిశాం=ర్యాతిన్సి నీత్వా = కడప్రీ (పా 
త్వజజాదయాన, గృహాక = ఇంటిని, ఆగతః = చేరిన, మురరిపుః = కృష్ణుండు, 

త్వం=నీవు, పునఃక=మజల్క అపరాధికః = రాధాసంగమాపరాధముగలవాఃడు 

(అపగత రాధికుండు, మాభూ;ః= కాకుము, ఇతి=అని, పూర్వం=ముందే, మయాజ= 

నాశెత్త (పోకోేపి= చెప్పంబడినవాండ వై నను, కస్మాత్ = ఏమికారణమువఐలన, 

ఏవం=ఇట్లు, అభూః=అయితివి, ఇతి-అని, [శితరుషా= తెచ్చుకొన్న కోపము 

గల, నీలయా=నీలాదేవి చేత, నిర్భ ర్తి ఎతేక= బెదరింపంబడినవా. డై, మాయయా = 

మాయ చేత, త్వద్వాచె ప=నీమాట చెత నే, అవాం= నేను సరాధికః=రాధా 

సహితుండను, ఇతి=అన్సి తాం=ఆనీలాదేవిని, . వ్యామోవాయత్ =మైమజపం 

జేసెను. ' 

తా. రాతియంతేయు రాధికతోంగడవీ, (| జొద్దునవచ్చినకృష్లుని నీలా 
“ద ౯ 

దేవి నీవు అపరాధికుండవు=రాధనువదిలినవాండు--అపరాధము కలవాండు కా 

కము. అని ముందేచెప్పియుండియు, మణల నెందుకిట్లు చేసెదవు? అనియడి 

1న నీలతో, నీమాటతో నే సరాధికుండను నేననిచెప్పి ఆనీలను మోసపుచ్చెను. 
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నుతి యు... 

తే. రాధోనుసాడీ నేడుకి ఫే ౧ కవీ 
Ar 

శేపకడ మూలయిబు సే* శ స $n 

యడ(తుం జెపు A) గస mn $ “5 1 | 

త Fy ' జో ళ్ 

బడల? సీ యాన, (మజ TT 7 సి ia ణో a ఖే ష్ గళ 

ఇ Ma ror 4 ॥ టి. అవం ధిక సాను సంగ్ నప, ఆప ఇ. | 

పెనిన్య అప NE ఎ సంస చును, 

ర ల టు wait ' | ఇ ఇ “రాఖి గ్ర ఆని ( "Nn Hs wh Wm త్స శ్ సీ al “y! 1 | 

1౫ ' Ea wn > 

రాధా..*వి. 

య 

గ్య నయస్య? మై "మనం ష్ సున MS mtv ape, « uf Gg 

౪ 

॥ స్పంహరణకృ కే ౫ తానతాళో మర కసత వాం సఏంహరణకృ త కృతాన తాల్. వుం రం కలా క్యు 
hey bh) 

ననో నినాపనవీ డనీ! | న గ గ పనవీ నాను (= 108 

aa 

an ఉంట న ని యా. | pn 
॥ ఉం సయస్యృ= స; jp DAW, జ. మె: న. పర! ఫ్ న్స శ న. టట్ 4 

ద్" శ సరము సవ ము = ప; బు; Ny ఆ | “oy గ త్ సం ణ్ “ DE fa", 

WF 

"లే. సమ సోః ART గ నిత yp |. * 3 
(సి ఇక qr PAT rote we He «h టీ CE అలాని రు క 

' (7 | 

డును, వందారు సొన గ... న... మ wf ళ్, . «4 గ జ. 

యదునంద నగ జం సు గిడ మం వ 7 టే స hy ళ్ గ్: గ నళ ళ్ కే Mame, లో జ్యా ౪ pn శ శ స్ట % ' 1 ' ar 

దచూరసుందును. 
fz: 

విశ్వాన ననున. 

వ. చెలీకాండా, ఇటు వాన . 5 ఇటులావకుము?ని అతెంయు జాను భానవ. ను 
కలలోక తోకనిరాం చణ క క రి నునవష ఎల్ల న 1 తకం 
దనుండగు నీయఫో డాన౧దనుండు న్నిం దాసు సికిం. దున 
మె యందని వాడు. 
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'శ్రీక ఎస్లపర్ణ నము. 

((శ్రీకృష్టమూ ర్తి. — వీరు '్రీరామావతారమున దేవతలును మహా 

ర్గులును ఆ శీరాముల సొందర్య చాతుర్యాదులను సేవించి, వారితో ఐహీకసు 

ఖసంసర్లాదులు సెతేము తామనుభవింప నపేక్షీంచి వారినియమన[పకారము౫? 

వారి యసరావ తార మైన యీక్ళ స్టాపతారమున తమతమ యిచ్చానుసార ము 

గో గోప గోపీరూపములుగాను ఘాసతరుల తాగుల్యములుూగాను నియిం-చిన 

జేవతాదులను వివిధవిధ లీలావినోదములతో చానందింపజేయుచ్చు మ 

చేయు కుళ్తూకుచెల విదుగోద్ధప పాండవాదులను నానందింపంజేయుచు, అం 

దర్జునునకు సారథియై విశ్వరూప _పదర్శనమున అతనిని పరమహిత విహిత భ 

గవద్దీతోపటేశమున పరమవిర క్తునిగంజేనీ యానందింపంజేయుచు;,. తౌమును 

ఎనమం (డంతార్యలతో ను పదార్హురు రాజకన్యకలతో ను మణి 
పదాగేృటలగోవీ 

చు 

కలతోను ఆనందించుకొనుచునుండిన యా (శీమన్నా రాయణమూ ర్హియే.) 

జ అసత యారా దయసష యస య్ అనల శ్ భ్యు స్వ $ 

జగుశ్చరి(తం జగతః పత్రం | 

పునః పరసె పురుపాూాయ తేస్తె 

నము స్తనమాాయ 'నను సనోమి. 169 
ల 

వాలి "| 

అ. అసత్ క్షయార్ల+అభ్యదయస్య=అసద్విషయముల 'నాళముక్ "అనై? 

అవతారముగల) యస్య =ఎపనియొక $_) చరి త్రం=చరితేమును జగత ౩=లోక 

మునకు పవి తం=పావనమునుగా, జగుం= చెప్పుదురో? తస్మై =అట్టి; సమ స్త 

నమ్యాయ= సక లమైన వారిచేతను--నమస్క_రింప నర్హుండై న, పరస్మైసురుషా 

య=పరమపురుహు.డెన (శ్రీ/కృష్ణునికాఅకు, ఫునః=మఅల, నమః=నమసా్యాా_ 

రమునుు తనోమి= చేయుచున్నాను. 

శా. ఎవండు సకలదోప నివారణార్థృష్టై అవతరించిన యతండో, ఎకోః 

రి తమును సర్వవిధపవి_తమునుగా సకలజ్డూనవంతులును ఇపుదురో, అటి సక 

లలోకులకును నమస్క_రింపందగిన ఆపరమపురుషుండగు (శీకృష్ణుని మజలమ 

అల నమస్క_రించుచున్నాను. ఉెపేం[దవ(జాస్ఫ త్రము. 
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తే, లోకళోకనిరాకర $ తై కజనన 

మును భువనపమ్ష్మితే చరిత $ మును గలాని 

బకమపురుషుని నిదె సర్వ ఫ పురుపునతుని. 

(బణతిసే చవేయుదు నుటివుణి $ (పణుతి సేసి 

టి. లోక... జననమును=సకలలోక దుకిఖములను నిరాకరించుటకె ము 

మైనయపతారమునుు, కలానిక =కలవానిని, (ప్రణతి= నమసా్క్కారమును,| పణు! 

నో తము మును. 

గ అస్యఖల్వత్యద్భుతం చారి తమా కర్ణ నీలం: —- 

వ. ఇతని బేక దా? అతిమా[తమద్భుతము చారిత్రము విన 
డుంగాత? 

చోర స్యచౌర్యం జగతి. పసిద్ధం 

చెరగనగపెర షప స్టిస్యా చౌర్యం నతుదృష్టప్తూర్వం। 

చౌ ర్యాణి కార్యాణి బత శుకాని 
క్ర అ అల్ల E 3] ప్టస్య ముప్షంతి తమూం తనూంసి. 171 

అ. చోరస్య=దొంగయొక్క, చార్యం=దొంగతనముజగతి =లోకమంద 
(ప్రనిద్ధంజ ప్రసిద్ధ మును, చౌర్యస్య=దొంగతనముయొక్క, చా ర్యం= దొంగలే 

ము, “వృష్ణహన్వేం= ముం దెప్పుడునుచూచినది, న=కాదు. చొర్వాణి=దో 0 

తనములనెడు, కృష్ణ స్య కార్యాణి =కృష్షుని కార్యములు, బత=జఆహా?, [శు తాని 

వినంబడినవి? త మాంసి= పాపములుఅన్నిటినిక , ముస్ఫంతితేమాం =బహుగా దొ 
గలించుచున్న వి. 

తొ. లోకములో దొంగకు దొంగతనముండినప్పటికిని దొొంగతనమునః 

వొంగతన మె మెప్పుడును చూచినదికాదు. ఈకృష్ణునిదొంగతనము వెంద లై నకు 
ర్యములు సకలదేషయులనుక్ చాలామట్టుకు అప పవారించుచున్న వే అని విన 
చున్నా మే అది ఆశ్చర్యముక డా? 
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తే. (ముచ్చునకునగు (ముచ్చిమి + యచ్చుపడంగ 
"సని న] నో ముట్బటగునె? (ముచ్చిమికిని $ (ముచ్చిమియన 

(ముచ్చీమియె కృష్ణునిది హాచ్చి | విచ్చు వెరుగు 

తముము _ముచ్చిలు,న దె _ముచ్చుందనము మెచ్చ? 

టె. కృష్ణుని (ముచ్చిమియే హెచ్చి పెచ్చు పెరుగు దేహమును ముచ్చిలును. 

కించ. 

అభ జై చితంచి(తం జృమ్మి తే కృష్ణ మే యు 

కంసం| పాపా (| పాపలోపం సమృుది; 

అఆనిద్యు క్షం హో నిడాఘపశా ని 

రంసో పాంంసా మానసే కీ ర్తిరుతా. క్షే7 శే 

ఆ, కృష్ణ మే ఘే=నీల మేఘము, (కృష్ణుండు అను మేఘము, ) జృంఖె తే సతి = 

విజ్బంభించుచుండ లా, హో నిదానుపృశాతిః_ హా=ఆహో నిదాఘ = ఎండ 

కాలము వేడిమికి, ప్రశాంతి౩= ప్రశ మనము, (హోనిద= వోనినిచ్చునట్టి, అఘ= 
అఘానురుండనువానికి, ప్రృశాంతిః=నాశము,) ఆనీత్ =అయ్యెను, హాొంసకికా 

వహాంసపక్ష్నీ, (హంసాసురుండు,) కాాంసాం=హీింసను, మాన నే=జమానససరస్సు 

. నందు, (=మనన్సున) ప్రా, ప్తవాక =పొందెను, కీ ర8= అడుసు (యవస్సుు) Cd 
ఆస్థా = ఫు ట్రైను, యుక్తం = ఇదిసశే, కంసం స్టాప్తా -- కిం=జిలఅమును, 

సంప్రాభా = పొందిన, సమృద్ధిః = ఆధిక్యము, (క ంసం) = కంను(డనువానిని 

ప్రాష్తాసమృద్ధిః =పొందినసమృద్ధి,లోపం= నాశ మును, పా ప=పొందెను, చిత్రం 

బల్ | 
చిత్రం= మహాశ్చర్యము జ 

తా. కాన్మేసఘుము. క్రమ్మునప్పు -డెండకాలఫువేడి తీబుటయు, హంసలు 

మానససరస్సున తిరుగుటయి, అడునులేచుటయు, జల సమృద్ధియుండియు 

లోపముకలుగు టయు, ఆశ్చర్యము. అక్షే మేఘవర్డులడెన కృష్ణుండుఅఘాసురవహం 

సాసురులను కంసునిక్ సంహరించి కీ ర్తిపొందెను. (ఇట శేన్టోకముతోకూడ వి 

రోధాభాసశే పలు. ) 
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శే. కన్న మేఘవిజృంభణం దృవ దీజు( 

గంసురుచిరసమృద్ధియ (కాయగు శుల? 

తపమునణంగిన వొంననంత పన మేల? 

కీ రి లేచిన దనశేల కీ ర్తి నేల. 17 

టి. కం-సుడు చిరం బలము మొక్క-అతిమన్ వారమై మైన( కంసుసీమనోణ' తమై? 

తపము = తౌపము (తపస్సు) వాంస= నాంసపశ్షీ యొక్క | ఒకానొక రొన్నను 

యొక్క, యోగులయొక్క_యు) ఇట ఆశ్చర్య(పశ్నములు, ప్రితో ధా "సశ 

ఈాపకములు. 

గ, పున స్పభ క్ర్యు న్మేషం భగవంత ముద్దిశ్య. 

వ. మజీయు భ క్షియతిశయించి భగవంతును దైశించి. 

వృ, కంనం ధ్వంసయ తే మురంతిరయ తే హంనం తథాహింన జే 

బాణంకీణయ తే బకంలఘయ వే పొం డం పరంటుంప తే 
భొనుంతానుయకే బలాద సలభిదోగర్వం పరాకుర్వ లే 
కీప్టం శిష్టగణం (పణమనువతే కృష్ణాయ తుభ్యంనముః. 172 
అ. కంసం=కంసనుని, ధ్వంసయ లే=ధ్వ ౦సము చేసీనవాండును) 'మురోం = ముం 

సురుని, తిరయి లే=నశింపంటేసి ననవాండున్తువాంస౦= =వాంసాసురుని, లే భాజ అట్టు, 
హింస తే=హింసించినవాండును, బాణంజ బాణాసురుని, శీ ణయ తే= కీ డింసం 
వేని? వవాండును; బక ౦=బకాసురుని, లఘయ జే = =న శింపం జేసీనవాయడుసు; "జోం 
(దం =పౌం( డాసురుని, పరం=బహుగా, లుంప లే= వీడించినవాండును; భో శౌొముం= 
భూమిపు.తుండైన నరకాసురుని మూోమయళతే - నళింపంజేనీనవాంయను, బలా 
త్ =బలిమితో, బలఫిదః=ఇం దునియొక్కా, గర్వం = గర్భమును, పరాకురో 
చేంనిరాకరించినవాండును; క్ష స్రం= =దుష్టుల చే శ్లేశపడినదై, ప్రణ మం= నమస. 
రించినట్టి, శిష్టగణం= ె ద్దలసమావామను, అపతే= =రవ్మీంచువాండునై న;క ప్లా 
య= ్రీకృష్ణడనెడు, తుభ్యం= నీకో, నమః =నమసాా_రము. 
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తా. కంస, వాంస్క బాణ, బక్క పౌండు నరకాసురులన్సు నశింపంటేస్పి 

ఇర్మదునిగర్వమణంచి, దుష్టులచే పీడింపంబడజాలక' నిన్ను నమస్క_రిం చుశిష్టుల లను 

రొక్షీంచునట్టి ఓకృష్ణై ! నీక నమస్కారము. 

సీ కోంసవిధభ(౦సము$హాంననిపింస యు, 

బాణనంతీ.ణంబుేభౌము మాను, 

వూమురసంహారశమానిశుపాలప్ 

ఫాలనమునుునలశకాలయవన 

యనునంబు, చాణూర శశ మనంబు, యవ కార్డు 

నవిభంజనము, కాళిశయవిజయమును, 

పూతన పాణవిశమెగాచనమును సుద, 

రృనశాపమో చనశమును దవాగ్ని, 

లే గళన, మింక బకశ కటవి+దళన మిలను, 

వేని, ముచికుందకు బ్లాకు $'చేలవిదుర 

ముఖ మహాత్ముల ముఖవి కాశేసక త( చేసి 

వెలయునోకృష్ట | నిన్నె నేవలతుం గాలుతు. 

టి. నిహింస=హింస్క, భౌముకూనుము=నరకాసురునాశ మును. 

కంసుడు వీడు రుద నేనునికొజుకై కృష్ణునిమేనమామ యై మభురాపట్టి 

ణమునకు రాజై తనచె.ల్లై లెనదేఐకీ దేవియెనిమిద పకొడుకుపలన తనకో మరణమని 

విని ఆజేపకీపసు దేవులను కారానృవామందుంబెట్టి అమెబిడ్డలను పుట్టినతోడ నే 

చంపుచు కడపట కృష్ణుని చేత నే చంప లబడినయికరాక్ష సుయ. 

హంసుండు---జరాసంధుని స్నేహితుండు డచికుని సోదరుడు. ఈయన్నవ 

మ్శులు శివునివలన ఆయుధముల చేత చావకుండునట్లు వరముతీసికొని రాజుల నెల్ల 

పాంసించుచుండలా, కృష్ణుండు యాదవులతోడియుద్ధములో డిచికుండుచచ్చె 
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న సాంసునకునుు హాంసుండుచచ్చెనని డిచికునకును 'చెప్పీపంపలగా, వారుదుశిక్ల 

చి బలాత్యారముూూూ, వానివలె వీండును (పొణయులు విడిచినవాండు. 

చాణశాసురుండు_వీడు బలిచక్కవ రి సెద్దకొడుకై, వేయి చేతులుగలిగి శి 

క కో కృషునిమనమ. డై న సనిరుద్దుని తన క్రుతెలియక తనకూతురై స్ woh 

స్ట a యు pm 

డా పాకన్నక శారంామెనది వెనుక లదెలిసికానీ, కృష్ణునితోయుగ్ద “ము బేసి, నాలు? 
చ + బరా 

న ఇం యో EE వ ను 5 ఛా అగో చెడులు స్ప కక్కి.వచేతులన్ని అతనిచేత నజకొంబడీి కడన ఉివునిప్కమ॥ 

“ములో ముఖ్యుండుగా నున్న వాయు. 
ఈ 

వవకానసురుయు.వియ వరాహివ తారములో విష్ణువునకు భూమినలనంబుటై 

అశతకర్గ పండలములు దొంగిలించుకొని, గరుడవావానముతో సత్వ భానుతో 
హాడుచ్చి యుద్దము చెసిన ఆ కృష్ణునినల్ల చంపంబడినవాండు. వానచెజలో 
నూ రం లున్న సబాజంవేలక న్యలను వివాహమై వచ్చునపుడు సత్యభా మేరే 
పణ చేత న x సె ఎలు శాత ఆక ఎ్రమైం సుతు స్వర్గ యునుండే నంవనస సనవారిజాత వృక్ష మును త చ్చెను- 

మువాసురుండు వీండు నరకాసురునియన్న యొ యుండి కృష్ణునిచత చంప యూ ళం 
బడీళవాయు, 

శికపాలుయ..వీండు దమఘాోషునకు కొడుశె నాలుగుశేతులతోను నాస 
చ ర్ట, y= పః వర ర్మ రాజు రాజనూయః యాగ సమయములో కృష్ణుని నిందెం-ి 
ఉంట " క్ క. చళ్ళ వడు. 

చ! 

'కాలయపనుయ.వియ మధురాప్టరికి దండె త్రీరారా, కృష్ణుండు పట్టుణమయు 
చ ముచ్ చికుందుయు ని న్ని దించెను పర్వతగువాలో మజుంగుపడెను. ఆకాల 

వనుః ాగువానుదూరి అందలి ముచికుందుని కృష్టుండనుకొని తన్ని వానిచే 
న్ జ [ ఇ + 

ఖ్ స్యమనువట్లు చాూడంబడివవాండు. 

చాంరారుయ-__కంనునిఛటు | సునిభ టుడు, వీడు మల్భ యుద్ధ ములో కృష్ణుని-బే సంవా 

తున జి సో పట E గులు 5ొాక్షరోొొకరు శవీంచుకిొని మద్ది శట్టయి కృష్ణునికట్టన ప కట్టబడి కదలకమెనలకయుండి యా కృష్ణునిచేత శ తన్ని, విబుగం కరీం బక శాపమావిడుచుకొన్న గంధర్వులు. 
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'కాలియుండు-_ విషనాగుండ్సు వీడు యమునయందలితనమిద దుమికిదు 

మికి నటనముచేయంబడి యలజడిపడి కడన (శ్రీకృష్ణుని చేత నే తజుమంబడి సము 

(ద్రమున దా౭ంగబడి యుండిన వాడు. 

పూతన_._ఇది చనుమొనలలో విషముపూనసీకొని కృష్ణునికి పాలియ్యంజోయ్యి 

అతనిఆజింపల జాడయా, అక డాపాలుతో ప్రాాణములనుగూడ పీల్చి చంప 

బడినరాతు సీ. 

సుదర్శనుండు--వీయ అంగిరసుని జూచి నవ్వి అతనిచే పాముగళపింపయిడి 

కొన్నాళ్లకు కృష్ణుని కాలికన్ను తో నే శాపము తీణినవా(డు. 

దవాన్ని---ఇది |శ్రీకృష్ణుం డనుదినమును వనమాలి యగుటకును, _ గోవీగోప 

గోపరీతులడై వనవిహారమునకును సంచరించునపుడు దవానల మావిర్భవించ్చి 

యందుల చుట్టు పట్టులను వశావనీజల తౌగుల్తాదులను దపహించుచు, వచ్చుచుండం 

గని, యదరిబెదరి (భమించుచు, గోవులతోడి గోపీకాగోపకు లాకృష్ణునిం జుట్టు 

కొని బెట్టు మొజలిడుచుండుటను ను6గొని వెంటనె తౌ నతివయారసమున 

వారినందణి సూరార్చి) యగల సెగల. 'బేర్చుకొనుచున్న యాకార్చృచ్చును 

జెవిరి జవిరికొని, తనవధిదుస్ధ నవనీ తాదికీ తాహరమువలన6 జలుపయి చ్చుచుండు 

తే నగర్భాండ ఫౌండ మునకు నొక్క పక్క_శేనిం గొంత యుష్లా హారయగ నిబిడఆ 

పుందలంపునం గబళించుకొని యది వెలివడనీయక (మింగివేసినది చూచి యం 

దబు నాశ్చర్యమందుచు వాపరమపురుషుని మహాశ్చర్యమై పరనుపవి.తమైన 

చరిత మును గనుంగొని వినుకొని పరమానంద భరితు లగునటుల నయినది. 

బకాసురుండు--వీండు కంసునిపంపున బృందావనమున కృష్ణుని కొొంగరూప 

ముతోవచ్చి (మ్రి/0గంబోయి అతనిచే చంపంబడినవాండు. 

శకటాసురుండు--వీంయ కంసునిబం కై బండిగానుండి పసిబాలు.ండైన కృష్ణు 

నే కాలితన్నుతో చుక్కు_చుక్కు.లై చచ్చినవాండు. 

పౌంటడడుండు--బలిచక్రవర్షినాలవకొమారుండు. వుండ్రుండను వానివంశము 

వాడు ఇదె ఓ|ఢ దేశమునకును ఉ త్తరాంధ 9 దేశమునకును మధ్య దేశము. పూర్య 

ము పొందడ ,ముఆని -చెప్పంబడుచుం డెను. 
(లీ 

LI. 
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ముచికం దుమ బత డు మాంధాతకుకాడాకై ఒకనా:ండు అలసి & 

ఉనాలోల్ని దృించుచు, కాలయపనునిచేక కృష్ణుండని తన్నంబడే, వానిని | 

“పనో నీబువేసి, క ఫమ్హానిచే గంధమావనమున బదరికా శమములో త త్ 

pans = 
చయ మపచేశింపయిడి, అ వసినవాండు. 

మా 

జ్చాముగలనె అ వాస నద్రన్య అ కం సునియొద్దకుపోవుచుండి, బల? 
చం 

కృష్టులుచూచి ఆధ్రన్యములు తమకడిగితీనికొన్సి పూసికొని సంతోషి, 
£3 

ఆ 
మూ 

యా కృషుని డక క శన కుబ్దతే ము మాను?కొనా యామె. 
అణ - త్వ వా. 

క వేలుండు--ఇకండు బ (బ్రృహావె త్తగా బితేం ది ద్రైయు(డుగానుండియు, లే 

చేర క్షస్టపతుచు భార్యా రాకా కృష్ణుని నెప్భకము'చేసి భ కి విశ్వాస 

మూవి, అకని చేశ చేమ హైచ్వర్యముకలవాండుగా శేయంబడినవాండు, 

పిదురుయ-- వ్యాసపు తుడు; ధృత రాష్ట్రనిమంత్రి, ఇతండు పరమధ 

తుండ, పాండవులకు చెజుఫుచేయకునుని పలుమాజం చెప్పుచున్న యత 4 
జు శ్రీకృష్ణునియందు పరమభ క్షి పారతం త్రము కలవాడు. కనుక 

డశ్ళొన్థుణికని భ క్షి పారవశ్యకులకు పరమానందభరితుండై యొకప్పుడ! 
చేతులార నే పంచఛక్ష్య్వపరమాన్నములు అతనితోసవా భోజనము"చేసీ యత 
మహావంనసకంవ వలితస్భృవయునిం జే బెస్ యుజ్జీవింపంజేయంబ డెను. 

ఇం. దుండు=బలపిదుండు...ఇతండు కశ్యప బహ్హాకు అదితివలనయిట్టి) ది 
లురలో (దాను, స్వర్టమున అమరావతీ రాజధోనియందు చేవతలక రొ 
యునపాయను, 

గ. ఇతి వివూనం సుదూరవూనయక్షా వన జనపద సరిద్ది 
(పభృతీన వేత్యు సవిస్మయ మిాశ్వర ముద్దిశ్య. 17 
వ. అని విమానము = బహుదూరము నొనయించుకొంచు, వ? 

ములు చేశములు నదులు న(దులు మొదలె ల నవానింగాం+ 
యాశ్చర్యముతో నీశ గరుని గుణించి, 
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వృ. కత నివధ్ః కొలితరూకా కతివా మహీ[ ధాళ్ 

కత్యంబుథీక కతినదీః కతిపుంసవ తా౯ా 
కత్యంగనా _స్త్వమసృజః కతినాధ? చేశాకా 
నున్వేత వై షమహామా నహిమాతిబుదొా, 174 

న. య 
హేనాథ=ఓస్వామా! త్వం = నీవు, కతి ఓీవధీ5= ఎన్ని మూలికలను, 

క తితేయాక = ఎన్ని వృష ములను,కతివామహా। ధాక్ = ఎన్ని కొండలను, కతి అం 

బుధీక =ఎన్ని సముగములను, కొతినదీః = ఎన్ని యేళ్లను, కతిఫుంసం ఏతాక = 

ఈయొందణిపురుహులను, కతి అంగనా; =బందథి శ్రీ)ిలన్కుకతిదేశాక=ఎన్ని దే 
శ్రములన్కు అసృజః= సృష్టించితివి, తవ=నీ యొక్క, ఏషః మహిమా= ఈమవా 
త్వము, బుష్టే "=బుద్దియందు, నమాతిహీ= చేరలేదుగ దా, ము న్నే=అని తలం 

చుచున్నాను. " 

ఈ 

తా, ఓ(బహా!ఎన్నో మూలికలను, చెట్లను, కొండలను, సమ్మువములను, ఏళ్ల 

నుక ఎందణినో న్నీ వురుషులనుక్, ఎన్నో చేశములనుక్ సృష్టించిన నీ సొ 

మర్ధ లము: నాబుద్ధిక ందనిదయ్యె వని తలంచుచున్నాను. 

ఆ. తరులు గిరులు రురులు శరధు లోవధులును 

నదులు నదము లదన మెదను నెన్న 

గనులు మణులు జనులు జనపదంబులు నెన్నస్నో 

మహీమం చేసి తీవ్ర మహిని మహిత, 
టి. రురులు= సెలమేజులు, శరధులు= సము[దములు అదనము= అధికము. 

న, ఇత్యన్యతోగ చ్చ౯ పరతో౭_వలోక్యస ఒబహూమానమ్. 

వ. అని మజియొక్క పక్క_కును మణలుచు నెదురను గనుంగొ 

ని సబవహుమానంబుగ. 

నుహోరాస్ట్ర9 వర్ణనము. 

ఇది ఘూర్హరమునకు దక్షీణమునను కర్తాటమున కు _త్తీరమునన్సు, ఆం ధదేశ 

మునకు పశ్చిమమునను ఉండి," దండకాదివనపదంబులున్కు ఘూళ్చఇణాదిజినపదం 
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బులును, నర్మ బాదినదీనదంబులును, వింధ్యాదిపర్యతింబులును NEA (హా 

భఫాపా్యాపాబల్యంబున నుం జేడిబేశ ము, 

వృ. మహారాష్ట్రా భిఖ్యో మధురజలసాం[ దో నిరుపమ 

పకాశోచే శోఒయం సురపురనికాశో విజయతే 
గృహసాయ తా౭ మో గుణజలధయః కే౭వీ విభ ౫ అధి ఖ్ ద 
స్పమృద్దా శృంద్ధాత ముహు రతిధిపూజాం పవినధ సె॥ 1 

అ. మధురజలసాం(దః=తియ్యనినీటితో దట్లమై, నిరుసమ్మసళాళ = సా 
లేని | పసీద్దిగలడె, నురపురని కాళ: =సరముతో సమానమెను  మహాంాఫష _- @ లా బది Ci ng లో 
ఫేఖ్యః=మహారాన్ట మను పేరు గలు అయం దేళు=-ఈాదేశము విజవు లి 2 

గ్ దా ర ప్లు ren శీలమగుచున్న ది. య(తీ=ఎబేశములో, విభవై ః సమృ 5జి సరై సశ గ్య 11 
త నిండినవారై , గుణజలధ యః = సద్దుణసముదు లై న, అమోననాస్థా' ఖీ 

గృవాన్థులు, కెపి=కొందలుం అతిథిపూజాం=అతినులప సత్కార న , 
ద్థాతః=అక్కఅతో, ముహుః=పలుమాటు, విదధ లే= చేయుచున్నారు. 

తా. మంచి నీటితోనిండి సాటిలేక స్వర్ణమునంటి ఈ మహాంాష్ట్ర 2ళ్స 
సర్వ్వోత్కృష్టమె యున్నది, ఈటబేశములో సంప త్రి సమృద్ధు య సద్దు సః, 
దుశై యుండుగ్భవాస్థులు ' శ్రద్ధతో అతిథిపూజలు సలుమాజు  చ్రీసిళొ.. 
చుందురు. 

తే ఈ మహారాష్ట్ర దేశ మొ యామహేం[ద 
పురనికాశ ము, మధురపువ్క_రని వేశ 
మందు గృహా మేధు లతిథులయందు (శేద్ల 

< ర్లు 
నుపచరింతురు సిరుల నిరుపమగుణులు. 

ట్ మధుర ప్రుహ్కు_రనివేశమయు = తియ్యనినీటికి స్థానము, గృవా మేథులు 
ల సులు. 

థి 

కృ శాను,___ 

గ. సఖే? కిం [పాక్కాలికం చారిత మధునా కథయని, అధు రాకిల కలిమాలిన్యా దీ దృశీ రీత్రిశే తద్దెశ వాసినా మానీత్ 1176 

Corn 
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అ. సఖే=న్నేహితుండా? కిం=ఏమి, (పాక్కా-లికం = పూర్వకాలఫు, 

వార్మితంజవరి[తము అధునా=ఇప్పుడు, కథయసి= వెప్పుచున్నావు; అధునా 

=ఇప్పుడు, క లమాలిన్యాత్ =కలిదోపృ్యమువలన, ఈదృశీరీతి;= ఇట్టి విధము, ఏ 

తద్దేవచాసి'నాం= ఈదేవస్థులకు, ఆనీతిి_ల=అయ్యెనుగ దా? 

కృ ళాను(డు. 

వ. సఖా, యేమి? తొలికాల మాచరితము చరిత నిప్పు డీరీ 

తింజెప్పుచున్నాండవు? ఇప్పుడుక దాగిక లిమలినత వలని యీరీ 

తి యీచేశ వానులకును గలిగి యుండెను, 

తథాపి. 

నృ. అపానై ర్వా్యాపారై రహరిహ నయంతో దశదిశా 

స్వథ న్నా తోస్పంభ్యాం విదధతి నజాతు స్వసనుయే 

త్యజంత స్పా సంవ త్రిం ద్విజకులభ వా (గామగణకి 

భవంతో హాంతా౭_మో కథనుపిచ జీవంతిబహవః॥ 177 

అ. ఇసా= ఈదేశయలో బహవః =అెనేకులు, అమో= ఈగ్భవాస్తులు, అపా 

5 ౩=మితి లేని, న్యాపానై 1=వ్యాపారములతో, దళదిశాసు = పదిదిక్కులలో 

న్కు అహః =దినమును, నయంతేః=నడుపుచు, అథ=ఆవెనుక్క స్నా తాః=స్నాా 

నముేసినవానై , సంధ్యాం = సంధ్యను, జాతు=జఒకస్వుడై న, స్వసమయే=తమ 

వేళలో, నవిదధతి=-చేయరు, స్వాం వృ త్తిం=తమ( ప్రవ ర్వనమును, త్యజింతేః= 

పిడుచుచు, ద్విజకులభ వాః అపీ= _బావ్మణ కులజనులుకూడ, (గానుగణకీ భవం 

తః=_-గామమ్లులో కరణీకులగుచు, కథమవీ= ఎట్టనో, జీవంతిచ=జీ వించుచున: 

న్నారు. హంత = అయ్యో! 

తౌ, ఈమ హారాష్ట్ర) దేశములో అ నేకులు _బావ్మాణగృవాస్థులు అ సెకవ్యా 

పారములతో ప పలుదిక్కుల6 దెరుగుచు దినములు గడుపుచు, సోయం కాలమున 

స్నానముచేసి సంధ్య ేసికొందురు గాని కాలసంధ్యలును చేయరు? నుతి 
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యు తమఅధ్యయ'నాది వృత్తులను నదిఖి గామ 

చుచున్నారు? అయ్యో? 

అదిన బే!___ 

నే. పనులవలనన సాటులు పలు“ ఇపి 

మాపుమునకడ తముత జీమావి సొగష్స్టా 

తెడలి కులవృ తి, యూరులయె సల * ఆకు 

లనుచయు గకర్కూ-. ర్త బీవింయు నరక ని స గ్ సులీ శ 

న్ా ( న ok So ల్ జ 
యూ 

జగ్ 

కాప walt 

వ్ ళ్ లే ట్, పాజులు=| బాస్హా గా బుసునుంప వ నగా; టు. ర టరు ఫం. వనన 
Ey 

కించ, ___ 

వృ. ఉపనయన వివాహా వుఖి మన [పథాన 1 
గారి 

కలి విభవత ఏషాం గాలభే దళ IT 
Em విజవాతి నక దాచి బ్వేద న రెరూాి 

వయసిచ యవనానీ "నాచసోభ్యాన సుఖే. 17 
అ. కదివిభవత3=క విమవా భి ప. ర సునయన విఛావాొ ఉస ము 

f [| | ఖం ఓ , 

వివావాముల్తు ఎహాం=సీవిక్, RUA డై వథానొ జ పరం యీ జభ సో 

ముగాగలనె, కాలిన org ౫ సమయ షు మును. తతి ంకాణనిషే? ఏ. 
గ 4, 

వీరు; వేదపా-3 కయో గ్యవ వేదాధ్యస మునకు ముత ముగా నస ణి wn ~ 

ఇ ళీ 

యస్సులోను, యవనీవాదనాభ్యాసం మా గు రుసుసుంల సును ౩ on " న స కు 

కదాచిత్ =ఒక స్పుడేనను, నవిజవాశ =భిడునరు. 

తా. కలిమహిమచచేత ఇక్కడ (బాన్హాణులకు విధవిఫి ఆ మున కాలము 
తెలిసీకొనకున్నను, వేళకులేక, వేదాయధ్యనయునలేక, కానన మ్య బక న్పోర్తు 
హ్ము_లచదువు నే అధ్యయనము చేయుటను ఒకప స్వడుని. విడున రు 

_మజీయు.____ 
తె, కలికి. గల కలిమి బలిమి గాలమందు 

ద్విజను లుపనయ పరిణయ త్వ్టజను అగుచు 
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దొలుంజదువు. జదును తతినె తుజుకగీకు 
నాంగిలేయపుం జదువు తె యభ్యసిం(తు. 

టె. ద్వి జనులు=ద్విజన్నులు... _ చావ్యాణులు, పరిణయత్యజనులు = వివావాము 

ఏడిచినవారు. 

అవి ,_.___ 

వృ. అజ్ఞానా మవిరామలౌొకిక వచోభొజా నమమోషపాం పువ 

ర ౦ తోచ్యారణ ఏవ ష వితం మభూన కర న ర్త (6 నృరణ ఏవ పర్యవసితేం మౌ (వతం కర్మను 

(గామాయ నయ లేఖనేన నయతాం కాలా న ఇపా నహో 

పారంపర్యతే ఈద్భశా మిహనృణాం బొహ్మాణ్య మన్యాద్భశ మ్, 

అ. అజ్ఞా నాం= తెలివిలేనివారై, అవి రామ లౌకిక నచోఖఫాజాం =విడువని 

లౌకికపుమూటలుగ'ల, ఆమో సాం= ఈగ్భవాస్థులయొక్క్క-, కర్మ సు= కార్యము 

లలో మౌన [వతేం=మౌానము, మం[తోచ్చారణ ఏవ=మం[ తము నుచ్చరించుటా 

యందే, పర్యవనితం =ముగించినది. (గామాయ = (_గామముశై, వ్యయ లేఖ సే 

న=స్యయముల (వాత చేత, అశేసాక కాలాక” = సకలకాలములనుక్ , 

పారంపర్యతీః =పరంపరగా, నయ తాం=కడపుచున్న, -ఈనృశాం=ఇట్టి, నృ 

₹ళాం= మనుష్యులకు, ఇవా= ఈ దేశములో, (బాహవాణ్యం=(బావాణక్విము) అన్యా 

దృశం= వెైజఅనదే. 

తా. తెలివిలేక చేశభాహలే మాటలాడుచుండు వీరికి తెమ కర్ణ లలో మొన 

(వతాదులు మంతోచ్చారణాదులయందే ముగియుచుండలగా. పరంపరగా 
(గామముల ఆదాయన్యయముల (వాంతలో నే కాలము కడపునిట్టివారికి [బా 

హూణత్న మెటు కలుగును? 
చీ 0 లు 

మణీయు. 

చే. అజ్ఞ ల (శాంత దేశ వాగ్విజ్జు లగుచుం 
ద్ర ద 

గర లందును మంతి తత్కర్మ “కాంగ 
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ముల సముచ్బారణ నె మానమును థరింతు? 

రిచటి _బాహ్మణ్య మనదృశ మెచటంలగలదు. 

తె. ముం త్రతత్క_ర్భ కాంగ ముల = మం(తేములయం, ఆమం(త కర్శలయ 

వాని అంగమ్వులయు. 

అన్య చ్చ. 

వృ. కుజః పూ F§ యవననృప తే రృత్యకృ త్యాణి కర్తుం 

వి కీణీ తే వపురపి నిజం వేతనై శతి డాసామ్ 

వివో భూత్యాఒ పహహా? గణనానై పుణా ర(ంచయి త్వా 

స్వర్మ సేయం రచయతి పునః గ్వామినా-౦ పోపకాణాం. 18 

అ. వోభూ త్వొాపిజ (బావ్శాణుండయ్యును, అహవా=అయ్యయో? ర్ ఖ్ 

శేప్తా న్త్ర్య్వ=కడుపునండుటకై, యవన నృప కేః=తురుష్కు_ రాజునకు భృ 

త్నక్ళ త్యాని=పనివానిపనులను, క ర్తుం= చేయుటకు, నిజంవపురవీ=తనళరీర మ. 

వేత. = సంబశ ములతో,  విక్రీణీతే= =వి|క క యించుచున్నా డు? ఏతత్ 
రి 

ఊఆసా౨= ఇదెయుండన; నణనా నె పులై$= = లెక్కు_లలో "చేర్పులతో, వంచయి 
ఆ! 

క్యా=-మాసప్రుచ్చె, భమ శాణాంంపోపించునటి) స్యామినాం=యజమానుల 

' = వొంగతోన పునః =మజ్ల మళ్లి, రచయ 
ఎ. € రి 

ఆ= చేయుచున్నాండు. 

వూ ఇట్టా గ ఎవాస్టుండు (చాహ్మణుండయ్యును, పొట్రకొజకు పనివానితన 

మునక తనశరీరయును" హాచ్చుజీతేమలకె అయుకొనుచుు లెక్క_లలో గటిత 
ర ఎ ళీ 

శయుశేతే తన్ను పోషించు యజమానుల ఢనమునుక్ దొంగలించును. 

నుజకి యును. ___ 

తే. కడుపుకై తనుజీతేను యొడలి నము 
కొని కొనుదు, రదియుఎడని, మనుదినము 

—4 ధా 
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లెక్క. లెక్కి_ ౦చి వపోపకుల్ చిక్కుువడంగ 

ధన మపహరిం[తు పాణులయ్యుూను ముజింత. 

గ. అహోేబత? కలిమహిమా సదసద్వివేక వె ధుర్వు మఖిల 

జనానాం. 181 

వ. అయ్యో! కలిమప్ావు కతన యుక్తాయు కవివేక విహీనతన 

సనక లజనులును గలిగియున్నా శ? 

టి. వై ధుర్యం =విధురత్వము- శూన్యత; కతనక = కారణయుచేత, విహీన 

తన=శూన్యతే చేత నే. 

వృ. యే ముప్పంకి నిశి (పవిశ్ట భవనంయేవా బలాత్కాననే 
నైతే స్వామిధనం వా హరంతి నను తా౯ా నిందంతిచోరా ఇతి 
సదో్యోహంత? హరంతి పోవక ధనం సంఖ్యాంవిపర్యసస్ట్యయే 

గష్టంతానపీ వంచ కానిహ పురస్కుర్వంతి సశేజనాః. 182 

అ, యేజనా5ః= ఏజనులు, నిశి= రా ఈతలో, భవనం=ఇంటిని, (పవిశ్య=,పవే 

శించి, ముష్టంతి=దొంగలించుచున్నారో; యేవా=ఎవరు, బలాత్ =బలవంతే 

ముగా కాననే = అడవిలో, (ముస్ఫంతి = దొంగలించుచున్నారో) ఏలే 

వీరు, స్వామిధ నం=యజమానునిధ నమును, నవారంతి=దొంగలింవరు? తాక = 

వారిని చోరాఇతి=వొంగలని్సి నిందంతి=నిందించుచున్నారు. ననూ=దంచిది, 

రే= ఎవరు, సంఖ్యాం= లెక్క్టును, విపర్యస్య =నిపరీతము చేసి; పోషమకభనం= 

యజమానుని దవ్య మును, సద్యః= అపుడే, వారంతి=అపవారించుదున్నారో? 

వాంతే=-ఆహో! వంచకాక్ = మోసూాం ౫9న, తాక అఫి=వారినిగాడ, ఇవహా= 

ఇక్కడ, సర్వేజనాః =జనులందటునా, ఫురస్కు-ర్వంతి = సన్నానించుచున్నారు, 

కష్ట్రం= = అయ్యో! 

తా. ఇంటదూారి రాతిలోను, ఆడవిలోపోయి పగటిలోను దొంగలించు 

వారును ఇట దొంగలనంబడరు. యజమానుని ధనమును దొంగలించు మోస 

గాం డచై నను ఇక్క_డిజనులు సన్హానించుచున్నారు. 
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ఉ. ఎవ్వరు "బీయికోయిగ లయిల్లు సొజంబడ్మిముచ్చిలింతు, ర 

దెవ్వరు కానంగోన. బగ బేవుజువేమజు (ముచ్చిలింతు, వ 

"రెన్వరుస్వామి సొమ్మునొకయింతే యు (ముచ్చిల్బరై న, వారి] 

యెవ్వరుదూజుచు౨దు, రి బెయిందులని చ్చలుస్వామిన్వమ్యు + 

యివ్వగ (ముచ్చిలంతు, రిల నెవరు కీరలగారవింతురో? 

టి. నోయి=ధనము, వేమజ=వేమాఆజ, నిచ్చలు= ఎల్లప్పుడు; ఇస్వగక 

ఈరీతిని. 

గ. “అయంఖ లను పమో దేశ” ఇతిత్టదు కృం యు కృమేవ 

యద్శతస్వల్పేనావి య త్నేన నుహతీ (పతిస్థా సిధ్యతి. 188 

అ. అయందేశ౩= ఈదేశయు,  అనుపమఃఖలు=సాటిలేనిడిగదా! ఇతి=అని 

త్వత్ ఉకాం=నీచే జప్పంబడినది, యు క్త మేవ=యు కక్ష మె, యత్ =ఏల 

నరా, అ|త్ర= ఈవిషయములో, స్పల్సేనయ ల్నేన అపి=స్వల్ప (పయత్నముతో 

నె నను, మనాఠీ,పతిష్టా=గొప్ప ప్రతివ్భ, సిధ్యతి=సీద్ధించుచున్నది. 

వ. ఈనుహారాస్ట్ర బశ మో, ని చెప్పినది మయొప్పిన చెయగు చున్నది. 

నడాశి ఎందు చెతనంపేని?ి యిందుల నల్వ(పయత్న ము చేత 

నుం గరిష్ట పతిష్ట యే సిస్థంచుచున్నయది యగుట చేత. 

వృ. వేదవ్యాస న్పఇవా దశ యో వేద వేదాతురాణి 

శ్లోకం తేకం పరిపఠతి య స్ప నయం జీవ ఏవ 

ఆపస్తంబ స్పకీల క లయేత్సమ్య గాపాసనంయః 

కష్టంశి శిష్టయతి కృతి క లౌ కార న్ఫృుచ్భంతివిద్దా. 1 

అ. ఇవా=ఇక్క్ళడ్క యః=ఎపండుు దశవేదాక్షరాణి=పది వేదాక్షరముల్సు 

వేవ= తెలిసికొనునోో సః=వాండు వేదచ్యాసం= వేదవ్యాస మవార్షి యే? యః 

ఎవడో,  వీకంక్లోకం= ఒకళ్లోకమును, పరిపఠతి=చదువుచున్నాండో, సంజ 

వాయు స్వయం= తానే జీపఏవ=ఐబృవాస్పతియే? యః=ఎపండు కెపాస, 
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నంజ పశో మమును, సమ్యక్ =చక్కలా, కలయేశ్ =-చేయునో, స=వా(డు 

ఆప _స్టంబఃకిల=ఆప స్పంబ బుషి యేక దా? శిష్టక్షతిక్ళతి = పెద్దలకు హానిచెయు, 

నట్టి, కలౌ=కలియుగమందు, విద్యాః=సకలవిడ్యలును, కార్మ ్యం=కృశత్వ 

మును, బుచ్చంతి = పొందుచున్న వి. కష్టం=ఇది దుఃఖకరమేగదా? 

తా. ఈ దేశములో వేదాక్షరములు పదియే తెలిసికొన్న వాండు వేదవ్యాస 

మహాబుషియనియు, శ్లోక వెంకళే చదివినవాండు బృవాస్పతియే యనియు, 

సోమ మొక సారిమ్మైనం జేసినవాండు ఆప సంబ బముపీి.యే యనియు చెప్పంబ 

డుటచేత ఈకలియుగములో సకలవిద్యా వి జశేషములును కృశించివోవుచు 

న్నవ్. 

వొ, వేదాదికా బదియతురాఅెజుంగు రీవిక౯ా వాడె బుంచేరికి౯ 

వేదవ్యాసు:డు, శ్లోక ముం డెజుంగు నేని౯ వాండెవాల్మి కియా 

వాదించుక౯ా లవమిగి, ప క ర్యమతండాప_స్త సంజు? డార్యాళియే 

లేచేని౯ గలినెల్లవిద్యలింక నోలికా జిక్కి_చీ౮కాకె యాF౯. 

ట్. ఆపాదించుల =-చేయునో, ఆర్యాళియే=శిష్టసమూనా మే, లిక్ = 

వరుసగా. 

ఇ. వేదవ్యాసుడు. ఇతడు పరాశర్మునికి సత్య్వవతిపలన పుట్ట వేదములను 

విభాగించి, భారతమును రచించి పదునెనిమిదిపురాణములు కూడచేసి బహ 

సూత్రము మొదలైన వేదాంత గంథములన౯- జేసీ శుక నుహార్షి ని కొడుకుగా 

పుట్లించుకొన్న కృష్ణ దె వ్రపాయనమహర్షి . 

బృవాస్ప తి. ఇతడు (బన్గామానసపుతులలో అంగిరసుపు( తు డై తారాపతి 

యగుచు, దేవతాచార్యు డే మహాబుద్ధిమంతు డై నవ గవాములలోనున్న వాడు. 

వాలీ కి. ఇతడు నారదోపదేశమ చేత ఛంవస్సుతోడ సంస్కృృతరామా 
DP 

షట an అ 

యణమును చేస్తీ బహుకాలము తపస్సు చేసి సమాధిలోనుండి తేనపెని పుట్ల 

పెటి చాలా'కాలమునకు ఆపలీ క మునుండి వెలువడిఐచ్చి వాల్మీకియని పేరుతె 
లు ఆశీ 

చ్చుకొన్న మహాముని. 



_ 

విశ్యావనుః.— 

గ. కిమశే? భూసురేపే(వం దోవ ముద్దొోవయసని? 

వ. ఏమిరా! ధరామరావళియం దిట్లు దోవ ముదోనించు 
యు 

న్నాండవు, 

వ అ కాపీ సంతి బహావః క లీతాగ్నిహోోే(ఆా 

ఛా నార బోభకుశలాః కిల శొంతిమంతః 
శ థి 

అంతర్ముఖా స్పతత మాత్యవిదోవముహాంతా 

విస్హాత చావా విషయా నిగ మాధ్వనిష్థాః. 18 

అ, అ; తౌన్ =ఈడేశ ములోంహాడ, బవావః=అ నేకులు, కాస్రాగ్గబోధ! 

కల్యా=కర కాండకౌసమఘల అరు తెలుప్రటయందు “నేర్పరులున్సు నిగమ గా తో థి 
ష్ 
+ సా'= వేదో కోయల కర లందు పట్టుకలవారుకు కఠితాగా హో, శాా. య్ 

చయంబకు హోనముముగలవారును, అంత రుఖాః = ఆంకజ్హ్యోతి కళ్ళిముఖు టె; శ లా ర 
వారును సతతం= ఎప్పుడును, ఆత్ష్మవివః= అత్ర స్వరూపము "తెలినీ కొనువా 
రును, ని స్థూర'బావ్యా వివ యాః =ఎగరలొట్టంబడిన శబమా పాది బావ్యావివ ది 
ములుగల వారు మహోంతేః= శిష్టులు, సంతి=ఉ-న్నారు. చా 

తౌ. ఈవేకములోంాడ కాస్తార్థ యలు భోధింపంగలవాశె వేదారయల es ae క ఇ యం దాస క్రగలవాదై చర్శపూర్జ మాసాదులందు హోమముచేయువారై దవా 
నాకాశజ్యోతిరుపాసకుశె ఆ తపరమా 

ము బ్ 
తజానవి కేవ అ చా లజ్జా పముగలవారై శబస్సం స్టదె 

విషయములందు వి 2x 
న ) 

లవారె న జూనులును క రఠులును కలిగియునాా రు." = మ్మ యి కే. అందు నుందురె యెందజా యాహి తాగు 
లాత న పోత విదులు శో ప్ర్రవిదు_ల్లహాత్తు అపుడు 
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శాంతులు నిగముమార్లవి శాంతులు నింక 

విషయవిముఖులు[ పముఖు లీవిషయమునను. 

ట్ర్ అహి తాగ్నులు- హో మము చేయబడిన అన్నిహో | తముకలవారు, ఆత లి 
విదులు=ఆక జ్ఞానముకలవారు. 

అన్యచ్చ.. 

నృ. శుచిభూతాస్నానై. శుుతిహిత పురాణో క్షనియమా 

దపూతానాం స్పర్శానవహిత హృదో౬మిోా విజహతః 

సురా భ్యర్చాం కృత్యా శంచిక్సత నుదం త్యెన్నమనఘం 

వముహారా సందే శే విలసతి ముహో నేవ పీ గుణ). 186 

ఆ. స్నా నెః= స్నానముల చెత, శుచీభూ తాః=పవి(తులై, శతి... నియ 

మాత్ = వేదవిహితములై నపురాణములచేత తెలుపంబడిన ప్రవర్తన నియమముతో, 
అవహితహృదః= క్షానవి శేషముతో డి వృదయముగలవారై న, అమో=వీరు, అ 

పూతానాం = అపరిశుద్ద లై నవారియొక ఇ, స్పర్శాక = తాకుటలనుక్, విజేవా 

తృ=విడుచువానై ) శుచికృతం= పరిశుద్ధు లై నవారి చె చేయ(బడినడై , ఆనఘం= 

నిర్షోవ వమైన, అన్నం=అన్నమును సురాభ్యర్చాం= బేవపూజను, కృ త్వా= చేస్సీ 

అదంతి=భుజించుచున్నా రు. మహారా "స్టే దే శే=ఈమహారా స్టే దేశములో, ఏ 

ప= ఈ, మవోాక్ గుణం =గొప్పగుణము, విలసతిహి=(పకాళించుచున్నదిగచా ? 

తా. ఇక్కడివారు స్నానముతో పవ్నితులై వేదవిహిత పురాణో కమల 
లో జాగ త్తగలిగి అపరిశుద్ధు లై నవారలంకట పరిశు ధ్ధులెనవారు చేసి న యన్న 

మును భుజించుదురు. ఈవుహారాక్ట్ర దేశములలో నిదియే మహాగుణము. 

_ మజియున్వు. 

“ ఎర్ శామునుః[రుచులూరక్ భుజయింతు రా? ద్విజులునిర్దుష్తుల్ ట్రే 

ము, సుచులై స్నానములకా,బురాణరుచు లై (శ త్యు_కృయుక్తిక, 

భృశాశంచ్చులైయుం డెడి వారు (దాయ శె, మనశ్ళుద్ధిక స్వ దే 

గ 
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వాళికి! శంచ్చులై చేసిన యన్న మేయొనలో, తచ్చుద్దొ! 

1 యహ ష్ష్రుజుల్ = 

థి, (శుత్యు క్రయు కిక = వేదో క్షసంబంధముతో, ;భృాశాశుచులై =వి. 
తాని 

యపరిళుద్ధులె, నిర్షహ్తులు=నిర్హోషులు, 

కించ, 

వృ. చమూనియమనెన వా జనపదాధికా శేణవొ 

ద్విజ (వజ ఆఉవ(వజ౯పభు పదం నుహోరాష్ష ప్ట్రజః 

నవృ త్తి మిహ పాలయే ద్యది ధరాసురాణాం తతో 
“ వ 2 ఇ | న్ా భవే ద్యవన వేష్టితం భువన మేత దబ హణమ్. 

అ. మహారాష్ట్రజు = ఈమహారాన్ట )ములోజన్షించిన, ద్విజవజః= _బౌవ 

చూహాము,చమూనియ నునే నచా= సేనాధిపత్యము చేత గాని. జనప దాధికారే 

= దేశాధికారము చేతగాని, [పభుపదం=(వభుత్వమును ఊప వ్రజక =పొంద 

ధ రాసురాణాం=|బావాణులయొక్క, వృత్తిం = (ప్రవర్త రోనమును, ఇవా 

లోకములో ఎనపాలయేచ్యదిజ పాలింపనియెడల్క యవన వేష్నీ వృతం =తురుష్ము_అ 

జుట్టుకొనంబడీన,) ఏతత్ భువనం= ఈలోకము ,అశావ్యాణం= (బావాణులులే 

భవేత్ = అగును. 

తా. ఈదేశ పు బావాణులు సేనాధిపత్యముతో గాని దేళాధిపత్యముతో 

(ప్రభువుల (బాహణవృ త్తి నీ భూలోకములోనడపక పోయినయెడల నీలో 

'తురుష్కలుచుట్టుకొని _బాన్మాణులే లేనిదియగును. 

తే, మొననయమెనను జనపదమునన యొన, 
మయా షి 

ది్య్యజు లెయధికారములం జేర, ట్విజులవృ త్తి 

పాలితంబయ్యె, నయ్య దెపరంగ బేని 
యవని యనవనినురమయా యవనవముయియు, 

టి, యననమయియుక = యపను లేమయముగాంగలదియగుట-గాకు అనవని; 

చయయాక = అవనిసురులు లేనిదియేయగును. 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీ కాతాత్స ర్వేతిహాససహితము. 175 

గ. యచ్చ దోపాంతరం భవతా పరిభామితం 'తద శేషమపి 

సాధుజనోపకా నేణ పరిహార్య లే. 

వ, వేడాదివిద్య లభ్యసింపమియ కాక్ , యననాది సద్యలభ్యసింప 

కుండమియను నీ చెప్పినదోపాంతర మ శేషమును సత్పురువు 

లకు చేయునుపకారము చేత. బరిహోరము చేయంబడుచున్న ది. 

భు, అలం మంతు సంవా ర్లు మంవహాస్సహ[ నం 

సవకోకి విష(పవే కో పకారః 

కద్రోరః కుశారః కిలై క్రోవి తనో 

విని ర్ఫేత్తు మోషే విష(ద్రూ ననేకా౯. 189 

అ. విషపవేకోపకారః=(బావాణో త్తముల యుపకారము. సఏకోపి=అఆ 
—ే జావ 

దియొక కుమొనను, అంవాస్పవ్శాసం= వేయిపాపముల నై నను, మంక్షం=త్వరగా, 

సంవా ర్లుం=పరివారించుటకు, అలం=చాలినది. కఠోరః=ద్భఢమై, తిగ్మ 8=తీత 

మైన, కులారః=గొడ్డలి, ఏకోపి=ఒక శుయెనను,అనేకాక =అ నేకములైన, వి 

సష్మదూక్ =విహవృక్షములను, వినిర్ఫేత్తుం= భదించుటకు, ఈష్లేకిల =కోరుచున్న 

దిగదా? (భుజంగ ప్రయాతీం.) 

తా (చాన్తాణులకుంజేయు నుపకార "వెంక కేయెనను, పాపములు వేయిం 

టి న పోయగొటుటకు జాలినదే. చుటుకె న గట్లిగొడలి యొక్క_టియేయెనను, 
రా కు యాల 69 G రా 

అ నేకవిషప్పక ములను కొట్టి వేయుటకు చాలినదేకదా!. 

ఆ. ఛాలుదొనంగు చాలు ఇబాలందోలలంజాలు 

భూనురోపకార భాసురంపుం 

గార్య ముండే, చాలు గటుకుఠార మొకండె 

యెన్ని విసపు ఏటపులేని నటుక. 

ఉట చాలుదొసంగుచాలు = విశేషములైన పాపముల సమావహామును, విట 

పులుజ చెట్లు, (నిదర్శనాలం కారము.) ' 
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కృ శానుః___ 

వ్ అద i > గ. అ సేవ నుథాప్య[ త త్యానా మాద్యేతరవర్లానాం ; 

రతిదుస్పహం చేషితం, ] రు 

ఆ. అథావీ= అయినను, అత త్యానాం=ఇక్క_డివారై ను ఆద్యేతరః 

నాం=| జాొవ్హాణులు తక్క తేక్కినపర్ష ములవారియొక., చేస్ట్రి తం= చేస్టర 

ఏసం=ఇట్లు, అతిదుస్సవాం=సహింపంసహాడనిదిగాా అ స్పీజఉన్నది. 

క ఇానుండు. ___ 

వ. ఇట్లుండినను, ఇక్కడె (బాహ్మణేతరులకును, మజియు, నతి! 
స్పహ చేష్టయుంగలదు., 

పథన్ధి._ 

"జీ వేచే శే లంపటాః పర్య్భటంతో 

భంజంభంజం (బాహ్వణాదీ న శేపా౯ 
పహోరంపోరం హంత? సర్వస్వ మేపాం 

పాపావ తే స్వోదరం పూరయంతి, 19 

అ. లంపటాః=పర (దవ్య మపవారింప నాసక్తి ౫ల్క ఏతేపాపాః=ఈపే 

పులు దేశేదే శే=( పతిదేశములో, పర్యటంతః =తిరుగుచు,[ ఛావాణాపీక౯ = 

వాణులు మొదలై న అశేషాక్ =అందణినిక్, భంజంభ౦జం=పలుమాజుకొట్ట 

చ్చు ఏహాం=నీరియొక్క_, సర్వస్వం=సకలధనమానుక, పోరంహారం= అపవ 
రించుచు, న్య్వోదరం=తమపొట్రను, పూరయంతి = నిండంచుకొనుచున్నారు, 

తా. ఇక్క-_డిక్షతియాదులు పర(దవ్యములనుగోరి దేశదేశములుదిరునుచు, 

చావ్మాణాదులనుకొట్టి నాత్తునుదొంగిలించుచు పావీష్టులె తమపొట్టను నిండీం 

చజొశుతున్నా రు. 
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మూడు... 

= చఠశ్షచేశ్రములం బడి ధీనాశ చేసి 

(భావాణాదులనడ(చి చాణేబడచినట్టు 
దోచి" కొం చల క్రించులు $ దురిత రతులు 

స్యోందరముల నంతయు నింతు * రాదరముల. 

నే 

"చా బడ చినట్లు = =బావ పంగొట్టినట్లు, అల కించులు=ఆనీచులు, దురితర 

'పాజ కార్యములందు ఆస శో గలవారు, 

మె వ్వావసుః. ఎం 

"తప్పి మేవ తథాపి వతేషూం చేన్టితం సహనీయమ్. 192 
వష ని మేయెనను, వీరిలో నోర్చుకోందగిన చేష్టయు. గలదు. 

తఛాహి.._ 
కూ ఆయాచుంచుతియా భయావవాగ తి: ప్రత్యకి పృథ్వీభుజాం 
నాాోరాప్ట్ర భట చ్చటా రణపటు గో స పర్యట త్యేవచేత్ 

నేవ బా హణవర్లని గ వాకృతౌ చేశాం స్తురుష్కూళమే లి ౧౪౬ 'వ్హృంత్యూహ మనోరథా వితనుయుర్ని ద్రేవభూమోను రాకా, 

తఇంపటుః = యుద్ధమందు సమర్థమైన, మాహారాష్ట్రభటచ్చటా = 

హై ల సీనాసమాహము, మాయాచుంచుతయా - కపటసామర్థ 
ఫి (త్యక్థిషృథ్వీభుజూం = శ(తురాజులె న తురుహ్ము..లకు, భయావవా 

= ఇన యముగలిగించు నడతేగలదియె, నోపర్యట త్యేఎ చేత్ = తిరుగనిది 

నడాన డల, దేవబాా వాణవర్దని గవాక్ళతోా = దేనబ్యావ్యాణుల సమూ 

ఏష అఆఅలక్ష్యుయ"చేయుటయందు, తురుష్క ఇమే = ఈతురుష్ము_లు 

తూ్యపహమనోర థాః = నిరాటంక మొన కోరికలుగలవారై, దశాకా-సక 

అులనుకొ, నిశ్హవభూమోసురాక్ = దేనబాావ్యాణులు 'లేనివానిలా, 

రూక = చేయుదురు, 
rr 
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శా. మహారాష్ట్ర )జనులలోని నేనాసమూావాము మోసముతో శతుి)వు 
డా 

కురుష్కు_శాజాులకు భయముకలిగించుచు తిరుగకపోయినయెడల; చేవబా' 
రబ నం అబ క్షగయుెదేయుచు నీతురుష్కూలు నిరాటంకమయుగా నీభూమి నే 

= 

శా ె వాణులు బేనిదానిలా చయుదురు. 
ల క్ట 

అ కుక దా 

చ! ఎని మొనగాండ్రైయైనభ టుశలయ్యును; మాయనుథ త్రుకోటి 
పున భయ దార్భటీ పటిమ పూర్ణులయె పలుమాబుతారుని 
దుమజరియింప రేనియిట*దుష్టతురుమ్కు_లు మూంి దేంగర 
లిన వీ3చేవజేవతతి 4 లేచి ఇటో పరుగాత్తంజూడ బే. 

టి. మాయను = మాయతో, ఏంయ్ర్యనకా = విజృంభణముతో, కీలిన 

వృ. చేవక్ ణీ నురహికకృ కో దారిత మ్రేచ్చపం జః 
మహ్వాం సహా కథమవి మహారాష్ట్ర యూథన్య చేష్టా i 

~ 6 
ఇగ గారా ఆర వ వే ( "రకం 

వ్యాధి ఫవ్ర్యూహ ప్రజెహతికృ తాం వ్యక్త ముగ ొొపథినాం 

కాయావోగ్య పుణయిహృదయెః కాటనం నుర ణీయమ్. 
మ oh 

అ. జేవకశీనురహీతకృతే = జేవబాావాణంలక హితయు చేయుటేక . 
ర ' దాక౬త చ్చపం జేః జా ఎగరగొట్రంబడిన తురుష్క సమూవాముగల నుహా 

కోగ్య(పణయిబ్భావయైం = శరీరసౌఖ్యమందు ఆస క్తి గల మనన్వుకలిగినవారి చక్క వ్యాఢివ్యూవాప్రతివాతిక్ళ తాంజరోగనమయావా ములక్ష పరిసోరయు చేయు జ, ఉగ పధీణాం=తీక్ల మెరమందు మాలిక లయొక్క, వ్య కోం=స్పప్షమెన, కాటవం= "కారము. మర్ష ణీయం=ఓర్చుకోందగినజే.. ™— 

. 
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తా, 'ేవయాహ్యణుల హితముకొఆఅై తురుహ్ము_ లను దనమిడ నుహోర్రా 

పంల నేన చేష్ట యెొఠటిచె న నోర్చుకొన పలసివదే? వ్యాధుఖను పోలి క్తైడే 
కు రు Ln చ 

యానధముల కారము దేవాసాఖ్యము కోరెడువారి కోర్చుకేోపల పన దేకదా? 

అందువల శే, 
యా 

కే చేవమహీా చేవ హితకృతిశేకె విర కి 
(cman — 

వేయు నలమేచ్చ హతికృతి$ చెపు మనవహామె? 
కాలా 

లో 

వ్యాధి పోంగోరి ఘూకంపుీ చావథాల 

కారగోరము గోరమె $ కడు సహీంచి. 

టి. హిత= మేలుయొక్క_, వాతి=వాననము, మెప్పును వెస ౧ 
కీర్యని దా? 

వ. (అని నుజొక్క_( పక్క_కుకా విమానమును (దిప్పుచు నెదుర 
ల దీ 

నుగని) యెనరువీరు పలువురు మనుజులు చేరి నూన్లములన్ని + 
శస ౧ 

యుకా సున్న చేయుచు నున్న నారు. 

స, బతినిపుణం నిరూప్వ, సన్హాఘమ్.. రగా ,196 

వ. అని చక్క నిహాపించి శాఘించి. 
లం " 

౪వృ. అంగాళా వంగా౯ కలింగానథనుగధకురూకా కోసలాకా కేక 
ఆయాక్ర” వా।కా శే రాకా కుంతలాకా బా యననజనప దాకా 
కించ సాంచాలచేశా౯ా | నేసాలాకా కేరళా౯ా నా క తీచనక్భ 
తిన; పాండ్యతుండిరచోలాళా | ర రాటాకా గౌడ లాటాకొ పర 
గతిఘటనా లంపటాః పర్యటంతే. 197 
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అ, కృతినః= పుణ్యాత్తులు, కతిచన=కొొందటు, 'పరగతిఘటనాలంపటా 

పరలోకగ మనమును కలిగించుకొనుటయం దాశక్తిగలవారై, అంగాక్ . 

లాటాక్ = అంగ, వంగ, కళింగ, మగధ, కురు, కోసల, కేకయ, కొ, 

ర్క కుంతల, యవన, పాంచాల, నేపాళ, కేరళ, పాండ్య, తుండీర, చో! 

కర్ణాట, గౌడ, లాట, దేశములను, పర్వటంే = తిరుగుచున్నారు. 2 

న్నియును ఛప్పన్న దేశ ములలోనివి. 

కే అంగ వంగ గాడ కురు కశలింగములకు. 

చోళ మూళవ మగధ నేశపాళములకు. 

గురు సుకుంతల శేరళ * కోసలముల 

కోరుగుదురు తె రికులువేం * బరారికులయి. 
రారు + థ్ 

ఇ, అంగ చేశ ము. ---గంగాసరయూ సంగమపాి)ంతే మున ఈశ్యరుండు తే 

న్ఫుజేయుచు తేపోభంగము చేయుమ_న్గభుని' యంగము తన అన్ని నేత్రమా 

భస్మ ముచేసి యనంగునిలగాల జేసెను. ఆయంగ మిచట నేలలోయగలనిబోం 

నందునౌే. ఇది అంగ చెళము అనంబడెయొ. 

వంగచేళము.-- ఇదె అణునంశస్థులడైన బలిచక్రోన రి "అండవకొవూరు 

ఢయిన నంగుండనురాజు పాలించుచున్నందున న వది పంగజేశము అనంబడియ్ొ 

కళింగబేశము. ఇడి బంగాళ దేశమునకు తూర్పుఫాగమున అబలిచ(కన [6 

డవ కొమారుండైన కళింగుడనురాజు పాలించుచున్నంచున నే ఇదిక లింగ జే! 

మనంబడియె, ఇది ఓఢ) చేశమునకు దక్షీణయునను కర్జాటిదేశమున కల్తేరమ 

నను ఉండునది. 

 మగధచేశము.--- ఇది మహాళూరులైన. రిఫుంజయుండు. జరాసంధుండ 

ముదలయినరాజులు పాలించుచుండినది. ఇది సంగదెళమునకు పశ్చిమమున 

పాటలీప్ముళ మే రాజభానిశాలలబేశము. 

కురుబేశము.--- ఇది వా స్రినాపట్ట్రణము రాజభానిగాయగలిగి కురురాజు 2 

అింపంబడుచుండినది. ఇచట నే భారతయుద్ధ ము సహితము జరిగినది. 
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కోసలదేశము. ఇది సరయూాన దీ(పాంతమయున ఇమ్వోకువంశ రాజులు పరి 
పాలించుచుండినది. ఇది అయోధ్యాపట్టణము రాజధానిగాయగలిగి [శీరాములు 

పరిపాలించునపుడు ఉ త్తరకోసలమనియు, అతని ప్రథమకుమారు(డు? కుళుండ 
నునతండు కుశ స్టలిని రాజధానింగాంజేసీకొని పకిపొలించుచుండినందున అది దవళ్నీ 

ఇకో సలమనియు రెండుభాొగములుక'లది. 

కేకయ దేశము. ఇది శిబిచ్యకవ రి కుమారు. డైన "శేకయరాజు చే పరిపా 

లింపంబడుచుండినది. దీనిరాజధాని విపాశానదికి పశ్చిమో త్తరమున గిరివజ 

మనునడి. ఆకేకయరాజు భరతునికోల్లియెన శై శేయితేల్లి కే తండి. 

పాంచాలదేశము.-ఇది హీమపంత ముసమిపమున హా స్టినాపట్టణము రాజ 

ధాని గాలలది. ఇందు అజమిోఢ్డుని ఫుతు)౧డెన నీలునివంశస్థుండు భర్తాశ్వుండు 

తేన పంచపుతుంలతో నావిషయమై (నాదేశమునకై) మారు పంచపుతు) శే 
నాకు అలం=చాలును అనుచు ఎప్పుడును పలుకుచుండినందున నే ఈేరు కలిగి 

నది. ఈచేశము ఉ_త్పరదక్షిణ పాంచాలము-లై యుండును. ఉ త్తరపాంచాల 

మున అహి'శ్నేేతమును దక్షిణపాంచాలమున "కాంనీల్యమును ముఖ్యపట్ర ణ సులు. 

అందీ కాంపిల్య'మే రాజధాని-గాంగల (దుపద రాజు కొమా లై డాపదియు 

ఈ పాంచాలదేశప్పు పూర్వ రాజుల వంశస్థుర్శాలై నందున పాంచాలి అనియు 

సపేరుగలిగినది. 

గౌడదళము. ఇది పంగదేశములో లక్ష్యణవతి అను గొడపుకియే ముఖ్య 

పట్టణముూగాంగలది. దీనితో చేరిన గాడోత్కలమిథిలక న్యాకుబ్దసారస్యత దేశ 

(బాహణులు పంచగ ెడులనబడుదురు, 

మాళవదేశము ఇది మొనల ఉజ్జయిని ఆవల ధాకావుకి రాజధానులు 

గాలలది. దీనినే విదర్భరాజు పరిసాలించుచుండినందున ఇప్పటి వీ్రారు వీడ 

రుఅను చేశములతో విదర్భ దేశమనీయు చెప్పబడును. 

యవనదేశము. ఇదియే అశేబియా అనంబడుచున్నది. ఇందు తురుహ్కు. 

లే రాజులుగానుండినది. 
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కంస క. ఇది బల్లారికి పూర్యూపళ్నిమముననుండు ఆదవేని రా 
em ద య ణీ కా బగా య కో తీ ట్ 

నాల అల సాల ౫ కాలమువనె పేరుకలిగియుండినది, 

దక్షీ ణమళయాళము. ఇందు దుష్యంతుని ము! 

ళు కను రాజు పరిపాలించుచుండినందున ఈబేశము ఈపపేర 

5 న అలు ఇల న 
red 

లా 
॥ కు జ ఇ క me జ గ లా మ్ చోళ బేళతమునకు దక్షిణమున మళయాళముఐజకో 

చనానెగాల ౫ బిగి ఆదు ష్యంతునిపొతు ఎండు ఆ(తునిపు (తుం 

స లాకు ండనురాబు ప పాలించుచుండిన దేశము. 

wf en జాని 
యు ళ్ జ నా ఇం జో 

లే 

సో 
యు 

క వసు ఇది దుప్యుంతున పౌతు” డైన ఆ శితునిపు తుండు చోళుం 

దడ రాజూ బవాలించుచుండి జేశము. దినిరాజధాని కాంచీపట్టణము. 

కస టకేకయు, = ఇది 222.2 పద్యములో దీనివిషయయను చూడు? 

గండం జేక యు. ఇది చెన్న పురకాజధానికి పడమర (శీపెరుంబూదూరి 
నో “సందే ముండలకు 

క్వ ఛొనుః..... 

౫. =శేరి కిమేతాకా నిందనీయా నభినందసివ 198 
క్యృవానుండు,___ 

న ఓయీ? వమి యూ నిందనీయుల గుటించి యానండించు 
చున్నావు, 

వృ. నానాజాతి ఛభవాఇమే కలిబలా చేకీభవంతో నరాః 
వై రాగ్యాభినయం చిరాద్విదధతో వన్హాశ్ర మత్యాగినః. 
నిరూ కానఘ వై దిక సృణమనా నిష్మీ_0చనా వంచనా 
గ తోడితు విదితు కువీ, భృత యే భికాటనం కుర్భ'తే॥ 199 

fiat 
నా + నానాజాతిభవాః=నానాజాతులయందు. బుట్టినవాం ుకలిబలాత్ = ల్ ణ్ అహా స ల సక్ష్ ర్ట 

వ్ 
ల నువావ్న మూలన, ఎకెట్లోసం త్ర ఒక్క_టియై, వర్షా శమ త్యాసినః = వరా 

ణ 
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QQ. 

విర క్ నిగెలుపుటను,. వివధతః = చెయువారై, నిర్భూ తానఘవై ధిక పణమ 

(శమములను విడిచినవాశె , చిరాత్ = బహుకాలముగా, వై రాగ్యాభినయం= 
QQ 

నా = తొలగయొట్టంబడిన నిర్జషులైన వై దికలకు నమస్కారము గలవారై, 

మోసముచేయుటయందు సమర్గులె, కుకీ భృతయే =పొట్టనిండించుటకొఅనై , 

దికువిదికు = దిన్విదిక్కులయందు, భికాటనం = ఫక్షమునశై డిరుగుటను, 

కుర్వతే = చేయుచున్నారు. 

తా. ఇక్క_డేజనులు నానాజాతివారై నను కలిమహిమనలన నొక్కాటియై 

బ్ డ్ ఎమో యా 
నిష్కి చనా; = వరిదులెను ఇ మొనరాా= ఈమనుహ్యులు, వంచనాద మ? = 

QQ 

బావాణాగి బవాచర్యాది జాతీధర ములను విడిచి వైరాగ్యము నఖినయించు 

చు నిర్జోసులై న వై దికులకో నమసా్యారము-చేయనివారై తాము దరిదు9) లై నను 

మోసపుచ్చుచు నే పొటపోనికొనుటకె నానాది క్ర లభిక్షమెతుకొనుచున్నారు, 
శి షా ౮ ఎలి 

ఖే. స్వకులశీలా శమంబుల శ వికలపజచి 

యఖిలజాతులు వె రాగ్యశ+మభికయించి CER 

వె దికులకును నెనలో కేశచె శ మొమల 
యై యా 

వూసచేయు చే తిరియుదు $ రోసరిలక. 

టి. ఎరగకే = నమస్కరింపకయేే వెళము = శీఘి)ము, ఓసరిలక = 

కించ. 

వృ. వీవులచరి తా పిశత్వామి_ తొదయః పరవుర యో 
ర 

బహుభి రతులె ర్యాహణ్యం య తవోఖి రు పారయకా 
యై క 2 ఎని ల్లా 

తదిహూ జహతో జన సా ప్పం _తయీవిముఖేప్వమిో 
ఆలీ అజా 

ష్గహహా? కతిచిత్సాషం డేషు _పవిశ్వహతాజ నాః॥ 200 

అ.విమలచరి తొ; = పరిశుద్ద పునడవడిగల, విశ్వామితౌదయ్య = విశ్వామి 

తుండు మొదలైన, పరమర్షయః = మవార్జులు, బహుభిః = అనేకములై ,అ 
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నువ = సాటిలేని తపోఖిః = తపన్సులచేత, యత్ బాంహ్మాణ్యం = 

బాగివాణత యును, ఉపార్జ్యయక- = సంపాదించిరో, అమిజనాః = + 
| 0) 

మలు, కతిచిత్ = కొందణం, ఇనా = ఈలోకములో, జన్య్యపా_ప్త౦=2 

ముచేత చేకబిగిన, తత్ = ఆ భావ్వాణ్య యును, జహాతి; = వీడుచుచు, (లేం 

వియుఖేషు = వేదవిరుద్దుులెన, అమిషు = ఈ, పావండేపు = పావండ 

యందు, (పవిశ్య్ట = చేరి, వాతాః = భ)షులెరి. అవాహ = అయ్యయో 

తా. పూర్వము విశ్వామి[ తౌాది మహార్డులు తపన్సుంజిని (చావ్యాణ్యము, 

సంపావెంచికి. ఇప్పుడు ఇక్కడి కొందణుజనులు పుట్టువుతో నె కలిగియుండి 

శావాణ్యాయను విడిచిపెట్టి పొవండులతో కలిసి చెడిపోయిరి. 

ముజియు.._. 

తే. గాధిపు!తాది పరమర్షి గణము తెమదు 
తపము చావ వ నను గన్న హణ్య శ మిపుకు జన్మ 

మువన కన్నది దిగనాడ్  ములుచవేద 

విముఖులను గూడి కొందటు + విడివడుదురు. 

టి. ములుచవేదవిముఖులను = నీచులై న వేవబాహ్యులన్కు విడివడుదు రు= 
న్ప్వేచ్చగా తిరుగుదురు. 

పి శ్వ్యావనుః.___ 

గ॥ కథనము శే? హర్భ శేషము విర క్తేవ్వవి అమామ నన్నహ్యూసి. 

న. ఎందుకురా? యీవిర క్తులై న హరిభ క్రులందును సన్నద 
పకుచున్నా (డను, న్ 

లః కోషేభ్యా రై వళ్ళ ్తవ్యం 
దృథా శ్చెద్భ కీర చ్చు జే 

తిమి రేభ్యో నహూభయం 

దీప న్పెల్లభ్య తే ముహాన్ | 202 
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భ కీయున్న్ర యెడల, దోే.భ్యః= ఏదో హములపలననయినను, నై వభే త్రవ్యం= 

భయపడవలసీనదే లేదు; మవాకొదీపః = గొప్పదీపము, లభ్య తేచేక్ = చొరి 

కీనయెడల, తిమిరేభ్యః = చీయకట్లఐలన, నహిభయం = భయమేలేదుకణా; 

((పతివస్తూపమా) 

తౌ. భగవానుడైన (శ్రీకృష్ణునిదందు దృఢమైన భ కి యున్న యెడల 

ఏభయమును గలు, దు; గొప్ప దీపమున్నయెడల చీంళటివలన భయ మేలేదు 
కదా? 

క. పవారిభ కి కరముతిరమె 
లావ రా 

యిరథ్రుకొనకా వెజవనేల 4 మేదోవముకే 

నురవడి. బరువిడు చీతటి. 

కుజు నేల? కరముది వె కరశేముజ్ఞ్వతలిముగ-క్-. 

టి. ఉణ నేల = లక్ష్య పెట్ట నేల) కరముదివె = చేతి దీపమ్కు కరము = 

మిక్కొ_లి. 

కించ ___ 

వృ. దుఃఖం చ జన్మదురితం చ ద్భ కా మవిద్యూం 

పహోహంత? హుతి పరమా హరిభ కి నేకా 

వకోవి రాఘవనశరః కిల న_ప్పగాలా౯్ 

శ లం రసాతల మపి తృ్వరయావిభేద. 208 

అ. పరమా= కేచస్ట మైన, వారిభ కీః = (శ్రీకృష్ణునయందలిభ క్రి, ఏకా = 

(eal - > _ వ న అర్య న న్ ఒక్కాటియే,. డదృఇాంఅవిద్యాం = దృఢమైన అజ్ఞానమును, జన్మ దురితం 

చ = జన్మదోషమును; దుఃఖంచ = సకలదుఃఖములనుకొ, హంతి = పడ 

గొట్టుచున్న ది, రాభువశరః = కీరామునిబాణము ఏకోేపి = ఒకకే అయి 

నను, స పసాలాక్ = ఏడువృక్షములను, శె లం = కొండను, రసాతలమపీ= 
ఎవరి రజా 
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వి క్ ప్ నర 

ా ఫచశమునుూ “పొతొాళమునుక్ ) త్వరయా = వేగముతో, బిభిలు 

=) 
అట్ట జా 

| 

న సప పరత పా తాళ ౩ 
టునుు. సుం ను క్ర్రీలాయునిబాణ మొక్కు_టియే స _ప్తసాల రాతి వా 

జి 

ఆక ఢిజంచికదిన దా? 

ము*కీయు. ___ 

జా భమ్ * ఇ ళ్ / = 

కం, హారిభ క్ యొక గ్రాలయె భవ 

దురతము దుఃఖం బపిద్య. $ దోలకాజాలుకా; 

నిషిసాల చ సాతలముల 

వవ మొక కు రాముని వొడి * సఖ! వెక రీంచెళా. 

ఎకి షం సాల రసొతేలములక్ = పర్వలేమును, ఏజే పెచెట్లను, పంతాణి 

ద్రక్సి న , 

వ. ధునోణి నివిడంతముః పిలునాతిపాషాటవిం NI 

తనోతిచ మనోరథా నుపచినోతి నానోత్స వాకా 
టా అత్య అ ౮ లో ఊచ 

అన క్రిచ పునఃపున ర్నను మన స్సుధానిర్హ్చరై_ 

ర్వ కిన క్రి పరిప క్రిినుం వృపగిరీశ భ_క్రిశ్శుభఘ్. 204 

అ. పృషగిీశభ క్షి; = వెంకటాచలపతిమైన (శీనివాసునిపైభ క్తి---నంది 

శేశ్వర గికియైన (కై లమంవలి మల్లి కార్జునునిపె భ క్తి, నిబిడం = దట్టమైన, 

తోను = అజ్ఞానమును ధునొతి = పోంగొట్టు చున్నది. పాపాటనీం = పాప 

గులెవెక్ అడవిని లునాతి=చేదడించుచున్నది; మనోరథాక = కోరికలను 

తనోతి = చేయుచున్నది; నానోత్సవాక్ = నానావిధపు వేడుకలను, ఉప 

చినోసు = వృద్ధిపజుదుచున్నది; సుధానిర్యనరై ౩ = అమృథధారలతో, మనః= తానా 

మనస్సును, ఫువఃపుశః = మర్గమర్గ, అనక్షి = చర్చుచున్నది; శుభం = శు 



ఖమున్కు పరిపక్షి మం = పరిపక్వమైనది-గా, వ్యన కి = స్పస్థపజిచుచున్నడి. 

నను = కాదా? (సముచ్చయాలం కారము) 

తా. వృ పాచలపతియంద లీ భ కి అజ్ఞానమును పాపమునుక  దొలంగించ్చి 
ల . అనాటి 

కోరికల నిచ్చి పలు వేడుకల వృద్ధిపణచి, అమృతవాక్కులతో మనస్సును తేక్చి, 

శుభ యును ఫలింపంజేయుచున్నదికాదా? 

మఆియును. ___ 

మ. భగవద్భ క్రియ తీర్చుంబేన్పుతమము౯- $ చాపాటపివాటిగా, 
డంగ నేర్చు౯ మజీనేర్సు నోర్కులొనలకా (3 దానుత్స వా 

కేకముల్, తగంజేర్చుక్ మదికింపుం గూర్చుబహుగాం * డా 
ర్చుకశంభోదర్క_ మా, వగర్శబాక్కర్థబలే బిలేశయగిరికీడ్వా 
త్పెల్బమా హో తత్త్వము ల్. 

టె, చేర్చుకమ యుక్ = అతిళయిం చునజ్ఞా నాంధ కారమును, గాడ్ = 

మండునట్టు, ఏడ్బు౯ = దహించును, ఉత్సవో తేక ముల్ = ఉత్సవాతిశయ. 

ములను, శుభోదర్క_మానగక్ = శుభనూనకమనరీతితో, (పాక్కర్మ = 

పూర్వాకృతీమును, తార్పుక = చేర్చును బిలేశయగిరీడ్వాత్సల్య మాహాత్త స 

ముల్ = శేహకై లనాగుని వాత్సల్యము మహాత్మ సముక్ 

కిం బపాునా..__ 

'వృ. పూతాంగానాం పుణ్యగ ౦గాదిసింధు 

స్నానా న్నానాత్నేత యా(కాపరాణాం 
దారాగారా పత్యృవె రాగ్భభాజాం 

సారాభిజ్ఞ రాదరః కార్భవఏ పాం, 205 
యి 

అ. నానాశ్నేతయాతాపరాణాం= నాగనావిధముల కేతములయా(తల. 

యందు ఆసకి గలవారై, పుణ్యగంగాదినింధుస్నా నాత్ = వాననములైన 

గంగాదినదులస్నానమువలన, స్తూతాంగానాం = పరిశుద్ధ మైన చేవాముగల 
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ఢీ రుం 

వార్, దారా గారెపత్యే వెరాగ్యభ "జాం = భార్యయందును ఇంఓ 

దును బిడలయందును వర కి న
ిజెందినవా రెన, ఏషూం = వీరిలో, ఆదర = 

గా ళు 
అరి రా 

చేమ, సారాభిడైః = సారముబెలినిననవారి వత, కార్యః = చేయదగిన 

- Ga 

cM నానా తే తముల యా[తలు
చేయుచును గంగమొదలె

న పుణ్యన టొ 

స్వావమువేత పవ్నితులె పెండ్లము బిడ్డలు ఇల్లు మొదలై నవానియందు శ a 

గషయుగల యిక్కడి. బె రాగులయందు సారజ్ఞాల చేత నే (పేనుచేయం 

చుండును. 

చెక్కు లేల 

కే. చేరి గంగాది స్నానముల్ 1 చేసిచేసి 

చొచ్చి రంగాదితే[తముల్ 3 చూచిచూచి 

ర క్రి విడవి దారాది విశర క్తి విడిచి 

పరంగు బై రాగు లాదరింకేపగను దగ 3? 

టి. కకివిడని = (ెపేమవిడువని, దారాదిక్ =భొర్యాదులను, విర _ీక 

ఆంధ దేశ వర్ణనము. 

ఆంధ్రదేశ యు. ఇది - కృష్ణా గోదావరీనదుల నడుమ శ్రీశౌ ల_చాకూ రాజ 

కా? వాస్తు లచెడ్ తిలింగములకు మధ్యస్థానమగుట చేత తిిలింగదేశము అం( 

శేశయు అనియు వెప్పంబడువది. (మణీయు నిపుడిందలి యాంధి) భావ... త్తం 

మున బ్రివ్యాపురముసణకును దక్షిణమున చెన్న పురమపజకును వ్యాపీం చియుండు 

తిఫలింగభావ= తెలుగభావమొ యున్నయది.) 

గ. ఇతివిమాన మన్యతసృమానయక౯ా నిపుణం విభావ్య. 206 

వ. అనివిమానమును మజియొక[ పక్క_కుకా సమానయించుకొం 

చు౯ దననేరు,న నాలోచించి 
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కో॥ నుకోభన(కమక రై. 

స్పేవితోజీవ నార్గిభిః 

మధ్యస్థ బాడబా రాజ 

త్యాంధచేశోనచేశ వత్ ॥ 207 

అ, జీవనార్భిభిః = జీవనమును, నీటిని కోరునట్టి , సుశోభనకమక 

రైః = మేలయినశుభములు గల ఆచార క్షనుములను జేయునట్టివారి చెత__ మే 

లయినరంగులుగల మొగ అడు మొసళ్ల చేతను, చేవిత; = కొలవంబడిన బెన, 
చ నా _ మధ్యస్థబాడబః = సడమనున్న _బౌహ్హణులు _ బడబాస్నియుకల్టదెన, ఆం 

ధ9)చేశః = అంధ దేశము, నదేవళత్ రాజతి = సమ్ముదమునలె [పకాళించు 

చున్నది - సాధారణదేశమువలె [పశాళించదు. 

తా. ఈ యాంధ దేశము నీటినివలె మంచి జీవనమును కోరుచు, చక్కని 

మొసళ్ళచే వలె మంచియాచారమును నడిపెడి వారిచే. జేరంబడుచు, మధ్యను 

బడబాన్నిపల (బాహ్మణులను గలిగి, సామాన్య బేశమువలె౮ాక్క, సమ్ముదము 

సలె (ప్రకాశించుచున్నది. 

తే, చేరి శోభన[కవుకరుల్ ] జీననార్థ 

మాత్మివాసమునాసింప స్ట నాం[ధ్ర'ేళ 

మచె నదీశమువలెనె నుశేధ్యస్థ బొడ 

ఎంటునె యొస్పు నెప్పుడు 9 డంబుమోొజి. 
చా 

టి. న్యకమకరులు = మొగమొసళ్టును ఆడుమొసళ్టును, నదేశము=నదము 

లకు పతియైన సము దము, మధ్యబాడ ఒంబు= నడునునుండు బడ బాళ్వాన్ని -- 

(బావ్మాణులునుగ లది. (శ్రేపాలంకారము.) 

కృ ఇను 

గ. అయే? కిం ప్రశంస స్యపయాతముర్యాద ముముం జేశం. 208 
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ఇ రుయా? మర్యాద తోొలంినయూా బేశవము౯ా [(బశంసించ ను 
§ న్నా నాటి? 

పశ్వవి__ 

వ్యషంామె[(గామే నివనతి చిరాత్స్చా మి భావేన శూ దో 
(| Ea: ఇం జ 

వ అ 
భణ Sas త్యాపకతి గణనాం _వాహణ_స్త్పస్య నా క్వ 

వదాధ్యాయీా సరఇవవురా కాపి క శ్చీద్యదిస్నాత్ 
అ_తావ్ముత (పకరశరణే వ రతే2.పౌనియు కః 2 స 

— 0 a) 

అ. కూ మ=కూదుండు, స్వామిఖా వేన= యజమానునితన ముతో__పా 
పమ చుతో [టామ్మేగామే = (పతి -గామమందును, చిరాత్ = బహు"కా 

? 
లో 

టక జల చె యా న ) ఇసుక నా A} ను. _ొవ్మణః=| బాహణుంకు, తన్యపాళ్మే (=వా 
పై, భ్యాత్యిః = సేవకుడు, భూత్వా = అయి, గణనాం = లెక్కన 

పఠతి = .వవ్పువు చున్నాండుు మరా = సీరులేనిదేశములో, సరఖవ = సరన్సు నక క్నాకపి=ఎక్కొ_డనెన, వేదాధ్యాయీ= వేదాధ్యయనము చేయువాడు 
కశ =ఒఓక్మ.డు, స్యాద్యది చు అయ్యి నని, అసౌ వీడు, అత = -ఈ౭ జె స్ వక్ అస న న్ న ఖ్ 
ము అను వ్వ పకరకం ౯౭ =మురిక్ పాత్రల సమూవామ్సను (తోముపనియందు చ క 

జ్ “ఇల A సే = = శ ాచపబంనవాండుగా, వరతే డా జాన్నా (డు. 
ద 

తా ఈయాంధ ౨ జేశయులోే నొక్క_క్కొ_యూారియందును శూ దుండు యిూమాను (కుుగాను వాని పక్కొ_ (_బాహాణు(డు పనివాండె కర్గముగాను ను న్నారు. నీరులేని చేలలో తె టాక'మువ లె వెదాధ్యాపకండొకండున్నను, ఇక్కడ 
పా లుతోచెడ్తీ నిలో నియమింపంబడి యున్నా (చు, 

చరాజుP___ 

శ. 
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సరసువలె వురు భూమినొశేక్కరుండు వెది 

కుండు నుండిన గడుగండె + కుండ లపుడు P 

టి. పారుపర్య-గాండు = (గామ ముసివ్నీఫులు, గణకులు = కరణికులు. 

నిశ్యావ సు 

గ వయన్య మెవంవాదీః + 210 
ఉం 

వ, చెలికాండా? ఇటు లాడకుము. 

వృ.మా నాను యశుత నుఖై రను రిహోమోా 

మాచాధ్యగీవత వచాంని చిరంతనాని, 

'దేవేషుభ క్కిరవనీ (కిద శేషుచె పాం 

వి తాణనంచ వివిధాళ౯ ఏధునోతిదోపాకా. 211 

అ. ఇవా = ఈయాంథి) దేశములో, అమీ = ఈబావాణాదులు, అన 

ఫం = నిర లమలయిన, మఖెః = య్యా యులణేలళ్ , మాయత్షతనామ= య 
రాజ్ ర్ల 

జొంచరుగదా? చిరంలేనాని = ఫురాతనములయిను నఛాంసీచ = వేవపచననముల 

నుక, మాధ్యగీసృత = చదుఐరుగదా? దేవేషు = దేపతలందు, భ కి ౩ =భ 

కీయు, అపనీ తిద శేషు = చా)వాణులవిషయమందు, విశాణనంచ = దాన 
ఎని జీ 

మును ఏషాం = వీరియొక్క., వివిధాక్ = సకలవిధములయిన, దోపాక్ = 

దోషములను, విధునోతి = పోంగొట్టుచున్నది. 

॥ చ్ పజ యు కు న ను స 
తా. ఈ ఆంధ దేశస్థులు బాహ్లణాదులు యజ్ఞ చయరు, వేదవాక్య 

ములు పలుకరు. అయినను చేనతలందుంజేయు భ కీయు, బాహ్మణులయె 
—=_టీ 

డలంజేయు దానమును సకలదోవములనుక పరివారించుచున్న వి. 

వట్బాది.___ 

ఆ. ఇందు నెందు నుందుశే రెందజో ద్విజులటు, 

చేదయేని వేదగీమేదియేని 
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మఖము ముఖము నేని+ముదినెంచికాంచే, రా 
'దేవభ క్తినవని+ దేవర క్షి, 

నెసంగి, పొసంగుదొనంగుశే లెన్నేనియడంయ ; రీ 
వింతకంతకంతశకంతు కలదె ? 

టె. పదియేనివేదము= వేద మేదియెనను, ఏీదియేని = విడిచియైనన్సు మళ్లు 
ముఖము నేని=యిజ్ఞ ముయొక్క._ ముఖుమునె నను అపనిబేనర కి క = బావా: 

లందు (పేమచేతను, ఎసణశి=అతిశయించి పొసంగు దొసంగులు=సంభవిం. 

దేవ ములు. 

అద 5 చ గ, పశ్య తావ దె ర పూ౦ భాగ్యవ త్రాం. 

వ. చూడు P? వీరి భాగ్య శాలితనమును. 
అ వో ష్ ఒడ ద జసు ఇడ . వృ. 5 మానళ్యా త పననుతియా ర మ్యుహోర ద్యున ద్యా 

హృడ్వ్యా స్తుంగ_స్తనగ రిజు ప. నాభివారీమునోజాః 
ఠా భూమే రూ దీ కిన వనునుతీ ర్నుంజలేభా ఆ రూ _ స్ట జతేభా గ శ్రవంతః 

వమోశీపాలాఇనయువజనాః కామమార్శథ్రిః పురంధ్రీః. 218 
వి తపనసుతయా=సూర్యపుతిమైన యమునవంటి, ర” మావళ్యా =నూలా 

రుచేతను, రమ్యహారద్యున ద్యా= గంగవంటి సొగెసెిన ముత్యాల దండ చేతనము 
టూ 

తుం _స్త్రనగికిజువ:=ఖాడ వై వ కొండలనంటినటునంటి క-చముల చేతను, వా రు ర్వ షాద్ ః ద్యాః=దునోవారము లై నాఖివాసీమనోజ్ఞాః =నూతులవంటి నాభి పదేశముల 
చెకను మనోహరము. , భూ మేక మూర్తీ రివ=భవామిరూపమువలె, వసునుత్రీః.. 

అతి: పంచ గాం న ॥ er ల ప 
నా ్క నుంగున రై 9న, ఆం, థీ5=ఆం| ధ బళ స్ట తెన, పురం (ఫః=ఫార్యలను, 
ఊ కొపాలాఇన=రాజులవటె గ్నపంత్య = క గ 1 
వటి ఇ ) ఫె "గ్యపంత్క = భాగ్యవంతు కైన యుసజినాా= 

రి 

స Fa 

యుకొపనఐ = బస తులు కామం = బహుగా భుంజతే = అనుభ వించుచున్నా రు. 
Cr ty నీలి 

తౌ. యమునయు గంగయు కొండలయు నూతులయువ తె నూగారులయు ము 'త్యాలహారములయు _సనములయు నాభులయు “వేత మనోవారములెన భూ " 
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మిస్వరూపములవలె కాంతీమంతుంాందై న ఈ అంధదేశపు భార్యలను 
ఇక్చైడీ యావనవంతులు భాగ్యవంతు'లై భూమిపతులవలె అనుభవించు 
చున్నారు. 

నీ. కాళిందినదివ లె $ గార్కొన్ననూలారు 
గిరివరములవ తె శే గురుకుచాలు 

చేవగంగానదిశ తీరు ము త్తెపుంబేరు 

డీగియవలె నల$పొక్కి లియును 

సై కళస్థలములకసవతు ము మొలయును 

“వీకటి మా౯ానశెః గా జెలణపతుటుము 

ననంటేక ంబంబులే యనువున( దొడలును 

వ్యజాలపో లె. బీల్యరుస గలుగ 
"లే. భామిమూ ర్తులవలె నాం[ ధశసోమముఖుల 

భాగ్యవంతులె యిట భూమిశపాలురటుల 

ననుభవించుచు నున్నవా $ రనుదినంబు 

వసుమతీత్వము కలుగ నీ! వనితలకును. 
టి. సెకత=ఇసనుకదిన్నెల్క సవతు=వలె తుఅుము=కొస్ప్వు, సోమము 

ఖులు=-చం ద ముఖులు, పసుమతీత్వము=భూమిత్వము- "కాంతిమతీత్వము- ధనవతీ 

తయ. (అలంకారము=మాలోపమ.) 

శృణు తావత్ 

వృ.కోవా కల్పత రౌ గుణ స్సుమనసాం యత్పా్యాశితానా మసౌ 
సారాంశా౯ాహరతః[పసవ్వా మధుపా౯ాధ "కే మహామోదతః | 
కై త్వర్డున క్ర _ర్థిహోని పరా కాలాంబుడే గర్హనం 

నీరంధం పునరాం|ధ'జేశ నృపతి ప్వా స్తే సీ నుం స్పర్శనమ్॥214 
అ. యత్ =ఎందువలన, స్వా(శ తొనాం=లన్ను ఆశయించిన, సుమ 

నసాం=విద్యాంనులయొక ్మ_ యు_ దేషకలయొక్క.యు- ప్రుస్సమ: లయొక్యాయు, 

13 
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సానాంశాకొ=|శేష్ట్రయులై న ధనరూపములును _ మధుళూపములునై న భాగ 
ర a 

వ్యా =బలాత్క_రించి, హరొతీః8=వారించుచున్న, మధుపాక్ = we 

టను న 

ద్వపాకులను-తుమ్రెనలనుక్, మహామోదతః=మహాసంతోషముతో, ధత్తే 

అఐలంవించుచున్న చో ? తక్ =-అందువలన, కల్పత రౌ=కల్పవృక్షయమునం౭ 

ఆశౌ=-ఇద, కోవాగుణః౩=ఏమిగుణము? కర్ణేతు=దాతేయెన కర్ణునియందు, 

గునకీ 8 హానిపర తా=నిర్మలమైన కీ _ర్థిహానియందు ఆస క్రి-అర్జునునియొక్క_ కీ 

యు, శకాలాంబుదే= కాలమేఘుమందు, గర్భనం=ఈా టూ: 

న్యూ ఆం ధచేళ నృపతిహు= ఈ ఆం|ధదేశరాజులందు, స్రనః=మజిలనుఆలుల్క 

రం ధం=అధికమైెర, స్పర్శకం= ఈవియు, అనభుం=నిర్జోపముణా ఆ స్తే 

తా. కల్పవృ.క్ష్షయు తన్ను చేరియుండు పుహ్చములలోవ ఆ దేవతలలోమ 

రందమహిమలను బలా త్కారముగా ఆపవారించెశు మధుపానులను మధుషవ 

అనువవె తేనతేలను ధకించుచున్నది. ఇది సరికాదా? కర్ణుండు దాతయ[ైనను అర్థ 

క హాని చేయుటవ లెను, వార్షిక మేనుము నర్జింపకున్నను గర్జించుటవ లె న 
ఈ యాం ఛ దేశ రాజులలో అప్పుడప్పుడు వేయు దానము మిక్కిలి నిరోవవై 

నురశాఖికా సుమునస్థిరాంశ ముల: గొంశ చుకా బోవుభృంగాళిం దో 
వకయుక దా మధు పాళియంచయిన గొంశ డాడుకాదలం జేర్చి యే 
మనుజ శే, కర్టుడు నర్జునోత్సే యక ముకశమాన్సందలంచుకా ఇబ రవెరా 
ధరముకా గర్జిలు, నాం(ధ బేశనృపులోశే దానాన గారట్లుగా? 

జీర సుమనః = దేవత లయు-పండీతులయు-ఫుష్పములయు, మధుప=-మభుపాా 
నులయు-తు మైనలయు, అర్జునా త్థ = అర్జునుని విజృంకిం చెడు-పరిశుద్లమె విజ్బం ఫించెడు. ఖా 

తౌ. తనయంవ ప తె. తనయంనలి స్థరాంశములై న ఫలమకరంవములను పానమువచేయం 
భృంగములను మధుపాళియని తెలినీయం తనతీలను జేర్చి కొండాడుకొనుచుం 
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డు కల్బవృక్షయువలె దుస్ఫృవావాసయు చేయకయు, అర్జున యశస్సును పోల 

గొట్టంనోరిన కర్టుంయవలె మిత్ర దోవాము చెయకయు, వర్ష ము గురియని కాల 

మునంహాడ విజృంభించి గర్జించు "కాలమేఘముపలె డంబములాడకయు నిక్శా 

డియాం ధ దేశ పు రాజు లెప్పుడును దాన పధానులుగా నే యుండు వారు. 

సమం తాదవలోక్య.-___ 

గ. వయస్యాత గో దావరీతీ చే శేపూంచిచేపూ మవనీ 

దివిషదా నుతి శివపూజాలోలుపతాం పశ్య॥ 215 

కలయం గని. __ 

వ. చెలికాడా! మాడు. ఇట గోదావరిదరిం గాందణ ధరా 

మరుల పరమశివపరి చర్యాధుర్యతను. 

వృ. గోదావరీ విమలతీర్ణ కృతావగాహోః 

లింగేవు సె కతముయేషు శివం విభావ్య 

భక్తా తిలాక్షతిసుమైరపి బిల్వపతై 

రర్వా మిహాననిసురాః పరికుర( తే౭మిా॥ 216 

అ. అమి=ఈ, అవనిసురాః=బొహ్మణులు, ఇనా= ఇక్కడ, నోడాపరీ ... 

-గాహి;ం=గో చావరియొక్య- నిర్మలమైన తీర్లమందు చేసినస్నా నము గలవారై, 

సై కతమయేషు=ఇసుక మయ మైన, లిం శేషు జలింగములయందు) శివం=శివుని, 

ఇ ఫెప్య=తలంచుకొని; భ కా వ=భ కిలో, తిలాక్షతసుమైః=నూవులతో అక్షం 

తలతో పూవులతోన్కు బిల్వపతై )రపి=బిల్యప తములతోను, అర్బాం=పూజ 

ను పరికుర్వు తే= చేయుచున్నారు. 

తా. ఇక్కడి బావాణులు గోదామీస్నానము చేని ఇసుకలింగములలో 

శివుని ధ్యానించి నూవులు మొదలై. నవానితో పూజించుచున్నారు. 

క. గోదావరి మును కిడి శివు 

నాదరమున. దలంచి యినుకశేలందుల లీంగాల్ 
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చే తీ తి తిలాశుత బి 

ల్వాదుల సర్చిం చెద రచేలానురు లిందున్. 

సభ క్షు వేక్ కు 

వృ. నమామి గిరినంది నీరమణపాడపూజాపహ్ఫ తా 

మితాభఘనికరా౯ా కరాంచితవరాశుమాలాకా సదా 

ఆమూ నమలచేతస శృవమదమా డియోగావహో౯ 

శుశేరుణనికా నికామపరిపూతవశక్తాంబుజాన్॥ 21 

అ. 18... నికరాక=పార్యతీపతియొక్క_ పాదములయొక్క_ పూజే 

వారింపంబడిన అపకిమితేములెన పాపములసమూవాము గలవారును, సదా= 

లప్పుడునుకరా... మాలాక = చేతిలో చేది న వై (కేష్టములెన అక్షమాలలు ౫ 
aa ర © ర 

వారును |శుతేశ=వేదముయొక్క్చు, గుణనికా ... బుజాక్ =అధ్యయనమువల్లి 

చుటచేత అళ్యంతముగా ఇ. గలవారును, అమలచేతన 

=నిర్మ్ లమైన మనస్సుగలవారును, శమ, ,.వనవాక్ =ళాంతిదాంతి వెందలైనవా 

ని యాగ ములను సహిం-చినవారు నైన అవక” జ-రూ (బాహ్మణులను, నమామి 

తా. పార్వతీశ్వరునిపాదపూజ చేసి సకలదోసములను పోంగొట్టుకొని 

చేతుల నక్షమాలలుంచుకొని వేదాధ్యయనము చేయుచు, మనస్సును పరికుద్ధపజుచు 

కొని శాంతి దాం త్యాదిమోతోపాయము లనుస్టి ంచుకొనుచు, నీ నోచావరీతీరమం 

చుండు _బావాణులకు నమస స్కరించుచుచ్నా ను. 

భ_క్షియతిశయమున,.___ 
తే, శంభుపదపూ 

ఓ 
జె బాపవిగీజృంభ మడంచి 

"కేలం చాలిచి స్పటికాకుకీమాల లోలి 

వినులమునమును శే మదను4యనుము లనురిొ 
శుతులవల్లించు పుణ్యవరీ క్ర లను గొలుతు, 
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౫. అహో ! కృష్ణాగో దావరీ మధ్య మధ్యాసీనానా నుమోపాం 

వె దికానామభినందనీ రరూ2ఒయ మనపాయ స్పం[పదాయః॥ 

వ. ఆహా! కృష్ణా నో దావరుల మధ్య దేశముల నధివసించు నీవై 

దికుల సం(పదాయము సంజోవణీ మను యె నిరపాయ మై 

యున్నయది, 

వృ. నిగమపాఠ నిరాకృత దుష్కృ తా 

నయవిదో బహ వ్రైైఒ[తధ రానురా;ః 

(పతివసంత ముపా త్త మఖాస్సుఖం 
యాత ర 

| పతివసంతి ముకుందపరాయణాః॥ 219 

అ. నిగమపాఠ నిరాకృతదు స్కృ తౌః= వేవపాఠ ము బెతం దల 

(చోయంబడినదోవ ములు గలవానై, నయవివః = నీతివే త్ర'లెన, ధరాసునెః= 

_బావ్మాణులు, బహవః = అ నేకులు, అతే=ఇక్కు_డ, ముకుందపరాయకాః= నారా 

“యణపరాయణు లె, (పతినసంతేం =(పతి వసంతబుకువులోను, ఉపా తమ 
హూ. ఇటీ 

ఖాః =అంగీకరంపంబడిన య్ఞెములుక లవారై, నుఖం=నుఖముగాా (పతివసంతి 

=పసించుచున్నా రు. 

తొ. వేనములు చదువుచు నిడోహులె (శీమన్నా రా మణునందు పరా 

“యణుపెౌ యుండు నిక్కు_జి బావాణులు (పతి వసంతకాలములోను యజ ములు 
రా గీ లు 

“చయుచుందురు. 

క, నిగమంబులం బధియిఐంతును 

నిగమింతురు _పతివసంత శీనిక ల నుఖముల్ 

జగతీసురు లిట నయపటు 

గణిత భగవత. రాయఫ+నాత మహాకుళ్. 

టి. నిగమింకురు=పూర్ణ ము చేయుదురు నయపటులు=న్ తిళా స్త్రసమ 

లఅ్కుఅగణిక..,.మహాతుల్ = లెక్కి_ంపంసాశ భగహామయం దాసమె న 
పాళీ DD మోనాం 

నస్సుగల మహాోత్తులు. 

రు 
థి 
మ 
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గ అత్రత్యానా మధి కారవ్యావార నిరతానాౌ ను ప్యయం లు 

కలంకో నియమః। ప్ 

వ. ఇందుల నధికార వ్యాపారములందులనె నిరతు లై నవార 

కును నియమ మియ్యది నిష్కళంక మయె యున్న యదిక జా 

వృ. అ(శ్రయిత వ్ర నరపతి 

“రాగ యితేవ్యాని భూరి వితాని 
జ 

ఆరబ్లవ్యం వితరం 
య 

మానేతవ్యం యక్షో దశ స్యకిదిశాను॥ విపి 

అ. నరపతిః = రాజు, ఆళయితవ్యః= ఆ్మశయింపపలసీనవాండు, వితాని - 
—0 

(ద్రవ్యములు భూాకి=బహుగా ఆర్థయితే వ్యాని= సంపాదింపవలసీనవి; వితేరణం= 
డానమ్సు ఆరబ్ధష్యం=ఆరింభింపపలసీనది; యశీః= కీరి, దశస్వపీవెశాను = పడిడి 

నం! 

కు_లందునుు, ఆ నేతవ్యం= తెచ్చుకొనవలనియున్న ది. 

శె. రాజు నాశయించి, ధనములార్జించి, దానములు చేసి, సపలుదిక్క లా 
నుక కిని తెచ్చుకొనుటయే యిక్కడి వార నిషు_ళంకమయిన నియమము = 

క. వెలయు నిదే నియమము, భూ 
వలయేశుల సాశయింవశేవలయు, ధనంబుల్ 

కొలందికి మించ గడింపః౫ 

వలయు, వలయునీయం, గీ ర్రి శేవలయు ఘటింపన్ . 

కృ శానుః,_ 

సమం తాదవలోక్య,__ 

గ. హంత! సంతేత మత్యంత దురిత నిరతా, యవనావవతాన, 
దమాము వివయేషు |: పాచుర్యత; పర్యటంతి?ిపశ్వనఖే £' 

కృశానుం డంతటం గని... 
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వ. అయ్యో ! ఈ యాం[ధబేశములందు నమందదురితనిరతు 

ల యెలపుడు జెలుగం దురకళే తిరుగుచున్న వారు. 
క్త య a) 

చెలికాండా ! మూడు. 

వృ. అవనా నతీత పవనాశ్యశో భినో 
భవనాగశాయి భననావమర్తి నః 

సవనాది ధర లవనాయ దివ తా 

యవనాశ్చరంతి భవనాతిఖీవణాః॥ 228 

అ. అకీతపవనాశ్వశోళినః = (వేగముచేత) తొలగిపోయిన వాయువుగల 

గుజ్జములతో (పకాశించువారును, భవచాగశాయి భపనావమర్షినః = శిపవిష్ణి 

బచేవాలయములను బడంగొట్టు వారును, సపనాదిధర్మలవనాయ= యజ్ఞము మొద 

లెనవానియు వర్లాశమ ధర ములయు వినాశమునకె, పీక్నితాః = దీక్ష 
శ OC శ ర 

వహీంచినవారును, భుఐగాతిఫీషకాః= లోకమందు అతిభయింకరులునెన్క 

యవనాః=తురకలు, అవన =-శ+ ఆంధభూమిలో, చరంతి=తిరుగుచున్నారు. 

తా. ఇక్కుడతురకలు వాయువేగమును మించిన వేగమగల గుజ్జముల 

తో సకలజనభయంకరు లై శివాలయ. విష్ట్వాలయములను బడంగొట్టుచు య 

జ్ఞ్వదులను పర్గాశమ ధర్హ్మములనుక్ జెటుచుటకు పీక్షవహించి యె జ్ఞాడలను 

దెరుగుచున్నారు. 

ఆ. యవనులిం దమందశజవనాశ(ముల నెక్కి 

'చేవతాలయాల. 4 దీఆంగాల్చీ 

సవనధర సమితి ఫే సమనీపోవలగంజేసి 

భువనభీక రులుగ $ భువి. జరిం[తు, 

టి. అమందజవన=విసారము జె వేగవంతమువైన, సవనధర్మ సమితి=య 
చ... 

జ్ఞైములయు, పర్ణా_,శ్రమధర్త్మ ములయు సమూహము. 
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విశ్వావనుః.--- 

గ. సత్యమేవ ముథావ్వ్యేలేషు తురుహ్క_యవచే ష్పునస్యసాభ 
రణవి[క మే గుణ మముం గృహోణ। 2 

వ. ఇట్లు నిజమెనను, ఈ యవనాదుల యనన్య సామాన్య మై 

పర్మాక్షమ(కనుమున గుణ(గహణము చేయుము. 

వృ. యుద్ధాయ్మ పమిలంతు హంత! పటవ్రయోభాస్పహ[(సాధిక 

యచ్వ్యేకో ఒవి బలాత్తురుప్క యన నేప్యారాఢ ఘోటోభ ఓ 
నిస్త్రింశం పరికంపయ౯ా స్యకటకాని హేమకి (కోధత 

స్సర్వే తే కృపణా_స్త ణా న్య శరణాః ఖాదంతి సీదంతిచ॥ 22 

అ. పటహః=సమర్గులె, సవా | సాధి కాః= వేయింటికిమిం చిన, యో ధభా8 = 

యంగ్ధయ చేయువారు, యుద్ధాయ=యుద్గయున క్రై; (పమిలంకు = చేరుదురు 

గాక; వాంత=ఆహో! తురువ్య్యయప నేపు=పలుజాతుల తురుమ్ము_లలో, ఏకో 

వీ=ఒక్క_(డైనను,భ భః =బంటు, బలాత్ =బలిమితో , అరూఢఘాేటః = ఎక్క 6 
బడిన గుజ్హముగలవాండ, ని స్త్రింశే ం=ఖడ్డ మును, పరికంపయక =| తీప్పుచుు స్వక 

టకాక్ =తనకోటనుండి, (క్రోధతః=కేపముతో ,నిపా్మ.) మతియది= బైలు దే 
చున్న వాడ మయ్యె నేన్సి తే సర్వే=ఆ స సకలభటులును అశేరణాః= తము గాషా 

ఢుపా(౧శు లేంివాశై, కృపణా=దీనులై , తృళణాని=తృణము.లై నను, కాదంతి= 

తినుమున్నారు, సీవంతి ద=దుఃఖించుచునున్నారు. 

తా. యుద్ధయమచేయువారెం వతో యుస్థా౦కి వక్తురు-గాని ఆపలుజాతు 
లఅతురకలలో నాల, ై-౯డైవను ఖడ్గము తిప్యకొకుచు తభ కటకముకుండి కోప 

ముకో వెడలు వాండయ్యె నేని ముందటిఛటు లందలు దిక్కులేక దీనులై దుః 
శైంచుచునెయుందురు. 

-చ. దురమున కెక్తివచ్చిననుగీద్యురరోాధు బు కోధుల మహో 
ద్ధురగతు లయ్యు, నయ్యశన కనా ర్యవాంం డొకంయడు ఖిడ్డ 
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పహాన్తుండై। యురవడి శౌర్య థై ర్యనుల 9 నుద్ధతుండై యట 

దూంకెనేనివా। ర్వెరవిడులౌచు వాల్చటుచిశే వే పరకల్ కట 

చలు(మృగ పాయు లగుదు రనుట. ) 

కించ. 

వ్న.పిబంతు మఏరా నుమో, పరితువంతు బేశానహోో ! 

_ పారంతు పరనుంవరీ రపలపంతు వేదానపి, 

తథాపిచ మృథాంగణే తృెణన చేవ ముక్తా (తనుం, 

హాఠాద్వదధ తే మరుత్సుర కపాటికోర్దాటనవ్। 226 

అ. అమి = ఈతురకలు, మదిరాం = కల్లును పిబంతు=[(తాగుదురుగాక! 

దేశాకా = దేశ ఘలను, పరితుదంతు = నాకముచేయుకురుగాక! అహో= 

ఆహ ! పరసనుందరీః=పర న్లీ)లను, వారంతు = అపవారింతురుగాక ! వేదా 

'నవీ= వేనములనుసాడ, అపలపంతు=దూషింతురుగాక ! తీథాపీ = అహ్లైనను ; 
యాలు 

'మృధాంగ ణే=యుద్ద ముముంగిట, తనుం = డేవాయున్కు తృణవదేవ = తృీణము 

"వలెనే మకా సై=వికెచి, వాఠాక్ =తేటాలున, మరుత్సురక పాటికే దాటనం= 
ఆది CY) 

'స్వర్షలోక కవాటమును భేదించుటను, విదధ తే= చేయుచున్నారు. 

తా. ఇక్కడి తురకలు కల్లు దాంగుదు, పలుబేశములను పాడుచేయుచ్చు 

పర క్రీ్గీల నపవారించుచు, విధివిహితకర్శలను దూపించుచునుందురు గాని 

(యుద్ధభూమిలో తమశరీరమును గడ్జిపోంచనువలె విడిచ్చి బలా త్మా_రముగా 

స్వర్ణ ద్వారక వాట ములను పగులంగొట్టుదురు. 

మణీయు.__ 

ఈ. |తావయగనిము కల్లు, పవశదారలంబెలు హరింపనిము, నా 
ఆశ గా గా ఆశ 

నావరదేశముల్ తిరిగి! నాశము సేయ:గ నిమ్ము, "నేమముల్ 
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వావిరి. (దోవనిమ్రు, మృధ$ వాటిం దృణమ్ణునుబో లె మాని" 

నే విబుశాందపట్టణ విశేనిష్ట క వాటము  (వక్కలిం_తే 
పో! 

క్తి = వరుసగా, మృధవాటికా = యుద్ధ ప్రదేశ యన, చుసే 

కరాటచదేశవర నను. 
వో బ్ 

(కర్ణాటడేశమయు. ఇది [(దవిడాం(ధ దేశముల మధ్య పక్చిమపార్శ ప్రశ 

కన్న డదేశమ్యు ఇందు మైసూరుతో (జేరిన బెంగుళూశే ముఖ్యపట్టణమై యం 

డువదె. ఇక్ళాడిఖభాపు కర్ణాటము---అదియె కన్నడము. ) 

గు ఇతి వ్ర్యూను మాన మన్యతః స్పందయ న్నగతోదృష్టా 
న| పతషభిజ మ్! ee 227 (పత్యభిజ్ఞ 

వ. అని వ్యామయాన మన్యతే జజుపుచుం దన మెదుర గాంచి; 

తోడన స స్మరించుక్ "ని. 

నో కర్తాట ఓ 'చేశోయః పూర్వం 

కర్ణ దేశ నుభావయత్ 

సవఏవ సాం(పతం పళ 

చత్సుపోయ్భావణాయ తే! 228 

ఆ. యఃకరాటచేశః = ఏకగాటదేశము, పూర్వం = ముందు, కర్త చేశంజ 
ణం ౯ 

చెవిని అభూషయత్ =అలంకరించినదో ? సఏీవ = ఆయిది, సాంపతే ౦= 

ఇప్పుడు, చతపోః = కన్నులకు, భూషణాయతే = అలంకారమగుచున్న ది- 

తా. ఈ కగ్తాటదేశ మును మును వినుచుంటిమి ? ఇప్పుడు చూచుచూ 
న్నాము చాడు 

క్ క రాట దేశ మియ్యది 

కర్గాలంకార మయ్యె ఫే గరమును మును, నౌ 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీ కా ఆత్ప రేతిహాససహి తము. 208. 

కర్టించితె ! యదె, యిదెని 

ర్వర్ణి ంపుము! కనుల కిపు డీలంకారమగున్. 

టి. మును=ముందు, కరము=మిక్కి_లీ, నిర్వర్థి ౦ పుము= చూడుము. 

గ. లోచనాసేచనకంకిల! చేశ స్యాన్య రామణీయకమ్॥ 229 

అ. దేశస్య అస్య= ఈ దేశ ముయొక్క_) రామణీయకం = రమణీయత్వము, 

లోచన--ఆ సేదనకంకిల = కన్నులకు +చలపటుచునడి కడా? 

వ. ఈ చేశమురమణీయత చమూడంజూడను గనులకు దనిని దీణి' 

నియదియ కడాని 

వృ. (పతినగ్నర మిహోరామాః 

(పక్యారామం పచేలినూః [కముకాః 

పసవాః (పతి(కముకమ 

ప్యుత్పర్పతి మధుతణిః (పతి పసవమ్॥ ' 280 

అ. ఇసా= ఇక్కడ, (పతి రగరం=(పతిపట్టణమందును, ఆరామాః=తోంట 

లు (పత్యారామం=పతితో(టలందును, ప వెలిమాః=ఊడికింపందగిన్య (కము 

"కెః=పో(6కలు; (పతి కముకం= (పతి పోంకలందును, (పసవాః= పువ్వులు; (ప. 

తి పసపం=| పతిపూవులందును, మధుతెతి; అపీ= జేనెధారలును గూడ, ఉత్స, 

"తా. ఊమారం దోంతటలును, ఒకొ్కొా.కళాతోంటలో వోంక చెట్టును, ఒక్కా 

క్ళ_పోయశకలోే సువ్వులును, ఒక్రా,_క్క-పువ్యుళో తేనాధారలును వృద్ధి య - 

గుచున్న ది. 

వృ. (పతిమధుబిందుమిళిం దాః 

(పేంఖంతి | పకిమిభింద మారావాః 

(పత్వారానం సుడ్భ శాం మదా 

ఉచారాః (పతిమడం మదనః॥ 231: 
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అ. (పతిమధు బిందుమిళిందాః= పతి లే నెబొట్టులోను తుమ్మెదలు, 

క = ప = నీను, ఆరా? ఖంతి=తిరుగుచున్నవి. (పతిమిళిందం=ఒకొ్కక్క తుమెద. ను, 

“రయుంకారములును, (పత్యారావం= పతిరుంకారములోను, ఊదా రాః=గీ 

"లెను సుదృశాంమ దా౭= న్తీలవిలాసములును _పతిమదం=పతివిలాసములొ 

మదనః=మన్ష్యధుండు , (విలసించుచున్నాండు). 

తా. ఇక్కడ ఒక్కొక్క తేనెబొట్టులో తుమైదలును, ఒకొొ_క్క-కే 

దలోే రురకారమును, ఒకొళ€_కళా  రయుంకారములో త్రీ లవిలాసమును, 

“శొ(-క శ(₹-విలాసములో మన్న వుండును విలసించును. 

చీ, ఏటవీటను దోంట 4 తోంటందోంటనుబో 

పోశంబోంకను బూలు 4 పూలంచేనె 

"జేనెంచేనెను సోన 4 సోనసోననుచే(టి 

కే.టింజేటిని యంకృ్ళ $ తియును నందు 

సోలుచానలవాలు శ నాలుచాలున(డోక 

జోశజో(కను మరి జోపుచూపు 

చూపుదూపునం చూపు తూ(పుతూ: పున రాఫు 

రావురాపున శేపు శ మాంపునిట్ల 

"తే. కలికి కలుకుల కుబుకుల $ కలరితలరి 

క రంగి చెన్నారు చున్నారు 3 కలసిమెలసి 

బొజుంగు అన తేక తని ప్రక శ పోల మోలఈ 

గనుము; క రాట దేశంబు? కనుల వెష్కా. 

టి. వీటను=పటణ ములో, చాలు=ప 
వి 

Ed బో(క=ఆతావాము మరుక్ = 

మన్మథుని, వోంపు=(పో కాహపబచునట్టి, తూంపు= బాణము రాఫు=జరే 

యిక, కలికి కలుకులకులుసలకుక = వాతుర్యముగల (పతి న్సీీల యొయారము 
అట్ 

అక్కు, బొబుంగులు= విటులు, ఎన=సాట్సి వోల౯ =చక్కాలగాం 



కృ ఖాను... 

గ, హంత! కభనుభినందయనసి నిందనీయ మముం చేశమ్॥ 282. 

వ. అకటా!ఎటు లీనిందనీయ మైన దేశము నభినందించుచున్నావు!. 

న వేదవై దిక విద్వేష 

దూకీతా భస్మ రూపి తాః 

చండాస్సంత్య (తే పాపషండా 

లింగాఒలింగిత వతునః॥ 288 

అ. వేద...దూపి తాః= వేదములందును, వె దికులందును జ్వేవము చెత 

దూపి.౦పంబడినవానై, భస్మరూపి. తః = విబూదిేత పూయంబడినవానై ,. 

చంజాః = కూరులె, తెంగాలింగితపక్ష సః = లింగములతో కాంగిలింపంబడిన 

అోమ్ములుగలవారై ను పాషండాః =లింగబలిజలు, అత =ఈదేశమును సంతి=. 

ఉన్నారు. 

తా. ఈక స్లాట దేశములో లింగబలిజలనెడివారు వేదోక్తములనుగాని, వైది 

కులనుగాని ద్వేషించుచు, విభభాతియూసికొనుచు లింగ యులం్ట గ "యిలించు 

వొెంచు, [(కూరులుగా నుందురు, 

అ కడా. __ 
చు ప 

i దక mr 
శ! 9 “7 en 
fo ae స 
1 
iy శ 

న 

సంగతాంగ లింగ $ సంఘులగుచు. & : లం 
క గా కాళ్లు 

గు. ఆకర్ష యతావ దన్య దప్వు మాపో నుప చర 294 

వ. వీరి మటియుక దురాచారము౯ా విను. 
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వృ. నిరపురా లే ర (జరాజపాద 

3 & కీ ద దివ్యామ్భ్నళ గు కృమితీర్వ యువ! 

నూ డాఇమే లింగధరాః స్ప షయంత ఆ 

న యిన ప కపమ్॥ డ్ 
స్వపాదతోయె స్స సయంటతి ఘమ 

అ, ఫురానేశిరః = శివునితేల, ద్విజరాజపాదదివ్యామృ లేః-ద్వెజ రాజి= 

(దునియొక్క---వావ్యాణ శేస్టునియొక్క, పాద=కిరణముల మొక్క శు 

ములమొక్కృ_, అన్ఫ తః = అమృతక ళల చెత. దివ్యజల ముల చెత, సీ క్తం=తేడూ కా! 

బడినది ; ఇతి =అని, ఈర్ష గయా ఇవ= ఓర్వమి చేతవ లె, లింగధ రాః=లింగ భా 

లెన, ఇమేశూ దాః = ఈశూ[దులు, స్వపాదతోయైః = తవు కాలినీటితా 

స్వయం = తామె, తత్ =ఆశివశిరస్సును స్ప్నపయంతి = అభి షేకమచేర 

చున్నారు ; కష్టం=అయో | 

తా. ఇంక ఈ లింగబలిజలు ద్యిజరాజ పాదజలములతో ళివునికిరన 
రిం 

తడుపంబడెనని కడుపుమంటతో తముకాలినీళ్లతో నే ఆ శివశిరస్సును 'సా 

నముచేయించుచున్నారు. ఇది యేమిదు ౩ఖుము! 

"తే. రుదు ద్విజ రాజపాదామృీ$తార్లృ శిరము 

జూచి యీసుతోవలెం దామె కేచి తనుదు 

పాదజలముల సంశంద్ధ$ పజుతు రెపుకు 

శూూ[దు లిట లింగథారులు * చులక నకట! 

. రు దు= శివునియొక దె నట జ టి. రుదు=శివునియొక్క, ద్విజరాజ = చందునియొక్క_ ద్విజ(శేస్టులె 

(బా తత వెశ్యుల యొక్క. 

వి శ్వావనుః.___ 

గ. సఖే! మైవం సంగిరిస్టాః ! యదసి కా చేశేయదుశె ల(పభ్యా 

తీని దివ్యత్నేతౌణి దృశ్యంతే. 286 
వ. సఖా! ఇ ట్లనకుము, యదుశై లము మొదలై న దివ్వ దేశ ముం 

లును నిందు సందర్శింపంయకు చున్నవి. 
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యదుగీరి=తిరునారాయణపుర వర్షనము, 

(తిరునారాయణపురము. ఇందలిస్వామి-- మొవల సనకాదులపలనన్ను 

"వెనుక ఆదిశేపునివలనను, ఆవెనుక (శ్రీ నృసింహమూ రీ | పపహ్లాదునివలనను ఆటు 
టో య 

వెనుక (శీరాములతో లక్షుణునివలనను, తర్వాత్ బల రాములతో యదుకులతిల 

కురడెన (శీకృృష్ణునివలనను సమర్శ్చింపంబడుచుండివందున వరుసగా ఇది నారా 

యణా[ది= తిరునారాయణపురము శేషా ద, నృసింహో! ది యాదవ్యాది = 

'యదుగిరి, అనియు పేర్కొనంబడియు ; అక్కడక్క_డం గల వేద, వైకుంఠ? 

వరాహ, పద, పరాశర, కుశ, పలాశ, కల్య్యాణతీర్థ ములు అను అవ్మ్నతీర 
6 థి లు థై 

ములతోను, ఇయ్యాది దక్షీణబదరిక్మాశమనుని అచటచటం గల వ్యా సాం 

బరీష, శుక, వికుక్షి, రుకాంగద, ఫుండరీకాది మహాకపస్సంపన్నులు చేయం 

చుండన తపస్థలములతో ను, తీ రాబ్ధియంవలి శ్వేత ద్వీపమందు (శీమన్నారా 

యలు నాజ్ఞ్హ చతే ౫ రుత్తంతు(డు తిరుమణి కా్య_ప్పును దాల్చుటకై తెచ్చి 

“యుంచినయా శ్వేతమృ తిక తోను (పళ స్తమై యుండుదివ్యదేశము.) 

వృ. దురితి మనన తానాం దుర్నిరోధం నిరుంధకా 

9 చ్ ఈ షి ఎ 
నిత మతి భి రతంద9 స్పవ్యమాని నునీందై9ః 

యదుగిరి రయ మింభే య(త్ర నారాయణా త్రూ 

నివనతికిల? హర్షం నిలమఘః (పవర్ణన్ ॥ 287 

అ. అవనతానాం=ఆ౪|శితులయొక్క, దుర్నిరోధం=దుర్నివార్యమైను దు 

ఇితేం=దోషమును, నిరుంధక =పోంగొట్టుచు ఫనితమతి ఫః=పరశుద్ధమవస్కు-_ లై౩ 

అతందై”)ః=పమాద పడని, మునీం టై); = మనార్టుల చేత, సేవ్యమానః= సే వింపల 

బడుచున్న దై, య(తీ=ఎక్కు_డ, నారాయణా తె = నారాయణ స్వరూపమైన 

నీల మేఘః=కాన్మేమము , వార్ష ౦0= ఆనందమును, (ప్రపర్షక్ =వర్జించుచ్చు, నివస 

ఇం భేకిల=[పకాశించుచున్నది కడా! 

తా. (శీమన్నారాయణస్వరూపముగ నీల మేఘము అంవజకు నావంవము 
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ను పర్షించుచున్నట్ట్లు ఈ క ర్హాట చేశ ములో తిరునారాయణపర' మనెడి ఆవ 

శైలము సకలా శితుల దోషములం బరిహారించుచు సకల మహామునీం_డో 

చేత చేవింపంబడుచున్న ది. 

చ. సదమలశీలమైన యదు ల మనంబడుదివ్య దేశ మిం 

పొదవు,సమా[శితాఘముల* యోఘములం చెగంజూచి, యె 
న, మృదమున శుద్ధచిత్తులగుకమానులుగొల్వంగ, నీలమేషు 

ము, భ్వ్యుదయపరంపర బురియుచుండును నిందుముకుందూ 

నాకృతిన్ , 

ట్, సదమలశీలము= _శేస్టమె నిర్మలమైననడపడి గలది, ఓనుములక్ = 

మూహములను, ఏచ= విజృంభించి. 

తిరునారాయణ న్వామివ ర్లనము. 

(తిరునారాయణ స్వామి. వీరు _ ఇందలి కల్యాణతీర్థతిరమున ముర 

(శీరామలక్షణుల చేతన, "వెనుక బలరామ (శీకృష్ణుల చేతను సమర్చింప6ం౭౫' 

చుండినందున (శీరానుప్రియులనియు, ఆవెనుక ఢిల్లీ సంస్థా నమున బిడ్డపలె య్ 

-గాడుకొనుచువచ్చి ఆ యతిరాజులవారిచే * ఎక్ చెల్వపిళ్ల యే” అని ఆతం 

నముేనీకొనంబడి ఆపేరుపొంది అబూబునాచ్చియారుతో వేంచేసిన యా? 

పతు్కు_మారులతోనుు యదుగిరి నాచ్చియారుతోను ఆనందవిమానమున 

ససాయించుచుండెన (శీమన్నా రాయణమూ ర్తి.) 

సభ క నే పమ్..____ 

వృ. యదుగిరి తటాగారా సాగ్టరాజమాళి పరిన్ఫురక్ 

మరకతమహోోధారా నీరాజితాం(ఘీ సరోరువో | 

నవజలధరాకారా నారాయణా హయభూవి. తా 

నిరవధిదయాసారా సారాజతేపరచేవశా॥ 28 

అ. యదుగిరికే టాగా రా౭యదుశై లశిఖర "మే స్థానముణాగలడియం, న 
రాజుమౌళి-పరిస్స్ఫురత్ -మరకత-మవాః - ధారా-నీరా జిత - అంఘిసరోరుజ 

im —— 
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స్వర్ణలో కమునకు రాజైన ఇం దునియొక్కు_, శిరస్సునందు (పకాశించుచున్న 

పచ్చలకాంతుల పరంపర చేత మంగళా లె లియ్యంబడినపాద పద్మ ములు గలది 

యు, నవజలధరాకారాజ[కొ వ్యేఘమువంటిరూపము గలదియు, నారాయణా 

హృయభకాపి, తా = నారాయణుల డను పేరిచే నలంకరింపంబడినదియు, నిరప 

ధిదయా సారా= మితి లేనికృపయెడి జడివానగలదియు నెను సా =అట్టి, పరే 

సతౌ=పరమ దైవము రాజితే= ప్రకాశించుచున్న ది. 

తౌ. ఈ యదుశై లమందు దేవేందుని శిరోరత్నముల కాంతులతోడి పా 
దపద్మ ములతో నీల మేభువరుం దన నారాయణు డనుపరమ'దైపము పరనుక్ళప 

తో (ప కాళించుచున్నవాండు. 

అతిథ_క్రియు క్షముగా.___ 

మ. యదుశై లంబున నిర్ధ ్వ రేశ్వరకరీటాగ్యోర్థగాదు కృ తా 
భ్యదితోద్యోత రుచుల్ప చొబ్బముల కెంతో వింత నివ్వాళుళై 
సదయంబైయసితాంబు దాభ 'మయికంశేసధ్యంసినామంబుతో. 
బదిలం జౌపరదై వ మోపగిది విశ భాజిల్లు నెల్ల పుడున్, 

టి నిర్ణ రెశ్వర ... రుచులుజ దేవేంద్రుని కిరీటా[గమందుండి లేచిన పచ్చల 

లోనుండి పుట్టి _పకాశించడు కాంతులు, నివాళులె =ఆ లైల, పదెలంబొజు 

"శేవుకరంచా. 

పునస్పపిస్త్య యమ్.___ 

న్లో యక్శి పభుర్యాదవమోభ్ళ 

త్పురస స్కృ త్వ్వెఫురాబభా 

అభునాయాదవ త్తూభృ 

దధకకృ త్యాసభాత్యపళో 1 289 

అ. యపభుః=ఏ(పభువు, పురా=ముందు, యాదపక్షైభృత్. =యాదవరా 

జైన ఊగ నేనునియొక్కు, సురస స్కృ త్యా= =పూజ చేత_మం దుపజచుటచేత, 

బభొ= పశాశించుచుండెనో, సః=అక(డు, అధునా=ఇప్పుడు, యాదసక్షై 

14 
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భృత్ అధఃకృత్యా=జయదుశై లముయొక్క_ తిరస్కారము చేత--- 

చుటచేత, భాతి=[పకాశించుచున్న పాడు. అహో = ఆశ్చర్యము- 

తా. కృష్ణావతారమందు యాదవరాజైన ఉగ సేనుండు పూజిం 

న్నారాయణుం డిప్పుడీ యదుశక్లై లము. కింద (పకాశించుచున్నా 

(శేసానుపాణిత విరోధాభాసము.) 

నుజుల నాశ్చర్యముతో టా 

తే. ఆర్యహపిత చరి తుం డెత(డు శ పూర్వమందు 

నందు యాదవగో, తముశేనందునుండి 

నుందుపడియె, నిపుడకె మిశన్నంది యతండు 

నిందు యాదవగో, తంబు [కిందువడియెొ. 

టి. యాదవగో[ తంబునందుండి=యాదవుల వంశమునందుండి, వో 

యె=సామాత్క.రించెనో యాదవగ్యోతంబు (కిందుసడియె=ఈయాయ 

(క్రందిభాగమునె స్థానముణాలా నెను. 

ఇ. యాదపరాజు-ఉా గ నేనుండు---ఇతండు చేవకునియన్న దేవక్తీజో 

సునికిని తం(డె) జ త్రరమధురాపురియందు యాదవులకు రాజు. 

సశ్హాఘం ా 

వృ! భూభ్యృత్యస్ని౯ పథీ.రా జేన పూర్వం 

"శ్వేత ద్వీపా దాహృ తాం శ్వేత వమృుత్చా షం 

ధన్యా నిత్యం ఛారయంతో లలాళే 
మాలీముస్యం మానసాన్నిర్థృజంతి। 

అ. అస్తి ౯ భూభృ్ళతి=ఈయదు క్రై లమందు, పూర్వంజముందు, 7 

పాత్ = శ్వేతద్వీపమునుండి, పక్షీ రాజేన=గరుత ంతుని చేత, ఆవ్భాతాల 

డిన, శ్వేతమృ త్సాన్నాం=తి రమణిని, ధన్యాః=కృ తార్జులెనవారు, లు 

నొసటియందు, ధారయంతేః=ధరించువానై , మానసాత్ =మనసునుం_ే 

మస్యం=మాలిన్యమును, నిర్మ ఎ్రజెంతి=తో "లయగించుకొనుచున్నారు. 
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తా. ముందు కృత యుగములో "శ్వేత ద్వీపములోనుండి గరుత్శంతుండు తెచ్చి 

న యాయదుశ్రై లమందలి తిరుమణిని కృ తార్థ్హలెనయందజు నుంచుకొని తనుము 

నోమాలిన్యదో పష ములను వెలంగంచుకొంచు నున్నారు. 

శ్ఞాఖుంచుచు. 

ఆ. వెల ల దీవినుండి | వెల్ల కుత్తుక పక్కి 

తెచ్చి మునుప యునుపం శ చెల బవ్భుత్తు 

నిట గృ తార్ధు లిటుల శ నిటల'బేశములందు. 

డా ల $ మతు చు మలీనతలషెులా ర్త ల, 

టి. వెలకు తు కపక్కి = గరుత్తృంతుండు, నిటల దేశములందు =నొసళ్ళలో, మ 
య వ — en 

అినతలక్ =మాలిన్య ములను. 

కించ... 

న్లో విష్టుప ద్యాకలనయా 

విశుతోవిమలాశయః 
కాసారో౭._(త్రవార ల్యేన క 

కపి కంసారిభాగివ॥ 241 

అ, విప్టుపచ్యాక లనయా = గం-గానదియొక్క_ - విష్ణ్థుబిషయక పద్యములయొ 

క్కు సాంగత్వముచేత , వి శుతేః=పసిద్ధమై, విమలాశయః=నిర్హ్మ లమైన యట 

[(పాయముగలటైన, అతజ =ఇకు_డ, ాసారంఎతటాక యఘు కంస కఖాకా కమం 

ఇవ=వారిని భ జించుకవివలె, ఏనః = పాపమును వారతి = పారించుచున్నదది. 

(శ్లేపోపమ 

తా. విష్ణువుమాందిప ద్యములం జేయు కవివలె గంగానదితోడికలయిక గల 

యిక్కడే కల్యాణినర క్రీ నీరము నర్మ లమై (ప్రసిద్ధముగ పాంసములు పరివోడిం 

చుచున్నదది. 
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క. కవులాశయ మతిశయమై 

కమలాక మునావననునళక వనంబువ ౪౯” 

వినులాశయ నుతియశ మె 

(పమదావహా మయ్యె విస్వ్కోపద్యంబుల మెక్. 

టి. కవములాశయము = తటాకము, కమలాకమన+- అవనవున-- కవనంణూు 

లెక = లక్షీ పతిశై 1 పణామముతోడి కవిత్వమువలె, ఆశ యము= స్టానము- 

అభి పాయము, అతియళము = అతికీ ర్రికలది, విన్ణుపద్యంబులమైక  =విష్ణుప 

నదీజలముల'చేత -_. విష్ణువుమోంచిపద్యములచేత, (పమచానవాము = సంతో 

(ప్రదము. 

గ. ఇతి విమాన మితర(త పరిస్సందయకా సానందమ్, శు: 

వ. అని విమానము ఆవలనం గదలీంచుకొంచు నానందమున. 

ఆనంద తీర ముసీ ౦ ద వర నము. 
థి YJ 

(ఆనందతీర్థ మునీం_దులు---వీరు పాచక క్నేతమున నువనూ రున చె పకో 

మతస్థాపకు లై మధ్వమతస్థ్యులెన మధ్వాచార్యులు.) 

ఈమతము-జీవాత్తపరమాత్మ లు వేలువే.ఆ, పరమాత్మ యనెడుసర్వేశ్వా 

రుడు అన్ని విధముల తనకుతానే భోేగించువాం డౌటచేత తాను భోక్త అగ 

యు, జడజీవాత్ర లు తేనచే భోగింపందగినవి యవుటచే అవి భోగములు ఆని 

యు నిర్ణ యింపయిడియొడి 'దై ప్రతమతేము. 

నృ॥ రజతవీళపురం నను కాంచన 
(శీయమిదం వహ తే నుహదద్భుతం 
బ్రహవసకా శుభరీతి రహో బుధః 

పరమయోగతఏవ విరాజ కే॥ 2483 

అ. రజతపీఠపు5ం = వెండిపీఠమగలది_సువనూరు, నను=వినాా కాంచన 
శియం=బంగారు కాంతిని . ఒక విధమైన కాంతిని, వవాతే = వహించుచున్నదె. 
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ఇదం= ఇది, మవాదద్భుతంజమ హాశ్చర్యము; ఇవా=ఇక్క_డ, వసక్ =పసించు 

చుశుభరీతిః= మేలై నయి త్తళిగల- మేల నవిధముగల ,బుధః= జ్ఞన, పరమరో 

గతఏవ= (ేస్టమైనయోగము వేత చే_బహాంగా ఇనుమునం దుండునట్టివాండుగా 

చ్చే విరాజతే=[పకాళించుచున్నవాండు, అహో= ఆశ్చర్యము | 

తొ. వింజితోడిది బంగారుకాంతి క లదిగానుండుట ఆశ్చర్య మేగాక, అం 

దు ఇ తేడివ'లెనుండు నొకండు ఇనుమూ నేయుండుటయు ఆశ్చర్య మే. ఇట్లు 

ఈసువనూరు మేలై నరీతితోనుండునదిగాక, యీాయూరియందు ఆనందతీర్ణులు 

అనుజ్ఞాని శుభ మైనరీతితో పరముయోగముతోను [పకాశించుచున్నయతండు. 

జే, తాను దుర్వర్శ వీఠ మెోగీయెన, నూరు 

వర్శనకంనెక్కు నారకీనువర్ల వ్ర్భ 

మగుచు, నదిగాకయోగ మై శ మిగుల నెసంగు 

ర్రీత్రి నానందతీర్థుని $ కీతిపౌసంగు. 

టి. ఊరు=సువనూరు (--వెండియూరు అని యిది కన్నడభా పాపదార్థము 

కలది.) అరోగ మై= ఇనుమును పొందినటై --యోగమై=యోగముకలిగి, రీతిక = 

విధముతోఇ తడితో, 

పునస్పళాఘం.___ 

జ్ (| 
వృ॥ ఉనే ఎపి ఏ చెందై ఏరమ్భృ తాభిలావూ 

డాసేవితోభువ్వభిజాతక ర్తి రిః 

ఆనందతిర్భాహ్వాయమ తేక శ్సి 
దన్వర్థయ న్నావిరభూన్ను నీం(దః॥ 244 

అ, ద్విజేంటై )౩= బా వాణులచేత_ పక్షీ శేవ్యముల చెత, అమృతాఫి 

లాషాత్ = మూక మందు_నీటియందు అభిలాషతో, ఆచీవితః= నేవింపంబడిన 

వాళ, భువి=భూమియందు, అభిజాతేకీ ర్హీః =. పుట్టుచున్నయశ స్ఫు--అడు 

సుకలవాండైన, కశ్చిత్ = ఒకానొక, మునీం[దః= యోగి, ఆనందతీర్థావ్యా 
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యం= ఆనంవమునకయిన గురువుఅను పేరిని, అ(తే= ఇక్కడ, ఉచ జాగో! 

గా, అన్వర్జయక = సార్థపజుచుచు, ఆవిరభూత్ = =ఆవిర్భవిం చెను. 

శా. పక్షులునీటికిగను తీర్థమునుగ్ గోరినట్లు బావాణులు మోతమును గో 

ఛేవించుచుండలా కీ ర్రిగలిగియున్న ఆనందతీర్థుండనుగురువు ఆనందముతో 

నుండు గురుననుతన పపీరీని ఊపయోగపజచుటకై జని ంచెను. 

మణిల స్థాఘించుచు. ా 

శ్రే. ద్వజనరావళితాపదు స్త స్తజతేనణంప 

నమృత మాసించి సేవింప క నమితకీ ర్తి 

నంది యానందతీర్థావ్వాశోయమును ? సార్థ 

ముగ నొనచ్చై నొకం డిట $ ముని వరుండు. 

టి. ద్విజవరావళి=పక్షీ బా) వణ (కేవ సమానాముయిొక్క., తాపదు _స్త 

జహక = తాపములను తొలగ జేయయంగాడ మిని. 

కృ శానుః. 

గ, అన్తుతాన దేవ ముధాప్యాదసీయదర్శ నానువ_ర్థినానముభు నాత 

నానాంద్విజా నానుపిబవావ ఆకర్ష ఫ్రం తామపచారాః. 245 

బ్ 

అ, ఏవం= ఇట్టు, అసు తావత్ =అగుంలాక, _ అధాసీ=ఐనను; అదనీయద 

రృనానువ ర్తినాం=ఇతనిసంబంధ మైన దర్శనమును అనువ ర్హించెడి, అధునాత' 

నానాం= ఇప్పటి, ద్విజానాం= జా) హృణులయొక్క_, బహవః = అనేక మూ 

3 లై ను అపచారాః=దురాచారములు, ఆకర్త ర టం తౌం= వినంబడు౯గాక. 

వ. ఇట్లుండిన నుండనిమ్తు. ఇమ్మునిదర్శ ననునువ ర్తించునిప్పటియి 

పుడమి వేల్పులయవచారము లపారములు వినంబడు గాక. 

వృ॥ సతత మకృత సంధ్యోపా స్త్రి రభ్య_స్తశాస్త్ర 

స్పవితరి గత బాల్యే Wet ముపా స్తే వొ 

తదపి భువి నమాన్యం మన్య తే ధన్య మన్యం 

త్యజతీ విహిత హోనా త్సాధ్వసం మాధ్వసంఘః॥ 246 
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అ. మాధ్యసంఘః= మధ్వసంబంధుల సమూహము, అకృత సంధాశోపా స్తిః= 

వేయంబడనిసంధో్యోపాసనము గలదై, సకతం= ప్రతిదినము, అభ్య స్తశా స్త్రః 

అభ్య సింపంబడినళా సములు గలదె, సవితరి= సూర్యుండు, గత బా ల్యేసతి= 

వోయినపసీత న ముగలవాండ గుచుండగా- ఉదయ కా లముమించిపోపం౫ా, కాల్య 

సంధ్యాం= కాలో చిక సంధ్యను, ఉపా స్తే=ఉపాసించుచున్నది; తేదపీ= అట్టు 

న్నను అన్మం=ఇతేరుని, భువి = లోకములో, ధన్యం = ధన్యుండెనవానిని, 

మాన్యం =పూజ్యునిలగా, నమన్య తే=తలంపదు, విహితహానాత్ = వేదవిహిత 

మును విడుచుటవలన, సాధ్యసం=భయమును, త్యజతి=విడుచుచున్నది. 

తా. ఇక్క_డిమాధ్వులు పాత స్పంధోోపాసన చయక్ణ్యయే యెప్పుడును శా 

_స్త్రము లభ్యసించుచు పాతఃకాలము పోయిన వెనుక పాంతస్సంధ్యను చేయు 
చున్నారు. ఇదాాాకముబీయొకనిం గృ తార్థునివై నను మతౌంతరుండని పూజ్యునిః 

“ాందలంపరు. మజియు వేదో కము లై నసత్కర్శ ఖై ననువిడిచి, పరలోక 

(పా ప్రీ లేమికేని భయపడరు. 

కే. నభము మొదటన రవిం గాంచుశేనపుడ గాని 

సంధ్యవార్వరు తా స్తానుశేషంగనిరతి 

నయిన, నన్యుని ధన్యుని శ నయిన గొనరు 

నమూధ్య్వూలుజరువో! విధివిపాశ తాధ్యముల కె. 

టి. విధివిహిత అధ్వములకె= వేదవిహిత మార్దములకె ఉణరుపో=అత్ష్య 

సెట్టరుగచా! 

కించ. ____ 

వ్చ॥ గాయ[తీం సహానా జహద్భగ వతీం యజ్ఞ 'పవీతం త్యజకా 

ముం చక్ కించ శిఖాం విర క్తఇవ యస్పం[పా _వతుర్యాశ మః 

ఆరూఢశ్చ తురంగయాన మభయోా హాహంత ! చేశాంత శే 

వ్వుర్థానా ముపనం(గహాయ విచర త్యేహోఒప్యమిపాంగురుః॥ 
అ. యః=ఎపండు, అమిషాం= ఈమాధులయొక్క_, గురు; = గురువు, విర క్త 
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ఇవ= వై రాగ్యము కలవాండువలె, సవహాసా=వేగముూా, ఛగవతీం=భ గవత) 

రూపమైన, -గాయ(త్రీంజగాయ్యతిని, జవాత్ =విడుచుచు, యజ్ఞోపవీతం =జం 

మును త్యజక్ =విడుచుచు, కించ=ముణియు కిఖాం=సీగనుు, ముంచక = కురి 

చుచ్చుసం పా ప్త తుర్యా_ శమః= అవలంబింపంబడిన చతుర్థ్యాశమమైన నన్నూ 

సముగలవాండో, ఏవః=అట్టియితే(డు, అభ యః=నిర్భయుండే, చతుదం 

యానమపీ=పల్ల కీనికాడ, ఆరూఢః=ఎక్కి_నవాండే, అర్థా నాం=_దవ్యము 

యొక్క, జపసం(గహాయ=సం(గవాముక్ొలకో , దేశాంతరేసు=దేశాంతట చ 

లలో విచరతి =తిరుగుచున్నా (డు. 

తా. ఈమాధ్వులగురువు విర ్క్రికలవానివలె సన్యాసి యైనను, గాయ (క 

విడిచినదేగాక, శిఖభాయజ్డ్లోపనీలే మలనుక్ొ విడిచి నిర్భయు.డై పల్లకి నెకి- 

(చవ్యసంపావనమున కై 'దేళ దేశ ములు తిరుగుచుండును, (ఇట్లు) సన్న వ్ర్నింయ్న 

వాండుకూడ వేదవిరుద్ధాచారములును జరుపుట ఆశ్చర్య మే అయో | 

మణియు,__ 

మంజరి. భగవతిగాయ।[ త్రింశ బలుకై నం బలుక 
రుపవీతమున బోయ $ నొక కున వేయ 

రొకవెండుకె నను $ సీకయందు నునుప 
రలవిర కులకు తు) ర్యా మస్టులంట థి 

ధనసమార్జనమున +కునె యెల్లదిశల 

కును జను దెంతు రుశీక్కు_నం బల కీల 

నెవరికికొ వెజివ రీశీయననిలో పీ 

గురువులు నిటులుర్మ దె $ గుతిమిణజం గం జె. 
టి. తుర్యాాశమన్థులు = చతుర్ధా _శమమైనసన్నా్యా సమన నుండుబారు,ఈ 

క్కు_నక్ =గర్వముతో, మిజక్ =మించిపోవునట్లు-గా. 
గ. అహో! మపహానేవ వ్యామోాహోో విదుషూమవి కలిమాహశ 
తాత పశ్య t 248 
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న, ఆహా ! క లిమాహోత్మ న్రమువే నీమహామోహాము విద్యాం 

సులకును గలదు; నును! 

వృ॥ యస్య కాపి విలోక నే సవసనం స్నానంబు థై: స్మర్యతే 
యనస్యాన్న(గహణోచనివ్మృతిత యాణాందాయణంచోదితం 

తస్య పత్యుత వాహనస్థితయ శే రష్రిర్విము _క్తి పదా 
త స్యాన్నంచ సమ_స్తపాపహదితి (ప్రత్వేతి విద్యానపి॥ 249 

అ. క్యావి=ఎక్కు_డనైన, యస్య=ఎవనియొక్క_, విలోక నేసతి=దర్శన 

ముకలుగ౮గా, సవసనంస్నానం=వ స్త)ముతోడిస్నానము, బుధైః= పెద్దల చేత 
స్మర్వ'తే=తలంపంబడుచున్న దో? యస్య =ఎపనియొక్క_, అన్న (గవాణేసతీ = 

అన్నముతీసికొనుటకలుగలా , నిష్య్యూతితయా=(పాయళశ్చి త్రనియమముతో, 
చాందా)యణం= (వతవి"జీషము, చోదితం = విధింపంబడినదో? (పత్యుతే= 

అట్లుగాడేని, వావానస్థితయ తే? = వావానమందున్నయతి అయిన, తస్య=అ 
తనియొక్క్సా, దృష్టిః=జదర్శనము, విముక్తి పదా = మోక్ష[పదమో? తస్య 

అన్న ంచ=అకేనియన్న ముకూడ, సను _సపాపవాత్ =సకలదోషవారము, ఇతి = 

అని విద్వానపీ = పండితుండుకూడ , (వత్యేతి=నిశ్చయించుచున్నాండాు. 

తౌ. యతిమైనను వావానమందుండంగ చూచినయెడల, సచెలస్నానము 

చెయవలయుననియు, ఆతనియన్నము తిన్నయెడల ఆహారనియమముగల బాం 

దాయణప్రతమను పాొయళ్చి త్రమును ేసికొనవలెననియు. చెప్పెదరుగాని, 

అట్టవానివర్భానము మోక్ష(పదమనియు అతనియన్నము సకలదోషహారమనియు 

విద్వాంసుండుకూడ నిశ్చయించుచు భ)మపడుచున్నా(డు. 

లే. సవసనన్నాన కారణం శ బెవనిం గనుట 

క థిన ణాంద్యాయణ వత $కారణంబు 

నెవనియన్నము దినుటను $ నెందు ళా స్త 

మట్టి మెకిరింత వై నెక్కుశయతిగుజించి, 
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తే, ఎక్క_సక్కె_ము గనునట్టికయెక్కిరింత 
యమెక్కి_యును నున్నయతింగన్న 9 నెసంగుము _క్త్ 

యన్నమును దిన్నం గలువము $ లన్ని యణ 

నంచు వింద్వాసు:డును నిశ్చళ+యించు నిచట. 

టి. సవసనస్నాన=సచేలస్నానమునకు, ఎపనిక్ = ఏవాపానవె 

యతిన్మి ఎకిరింతే_ ఎక్కి_రింతే = వాహనము, చాందాగయణమయు= [ 

ముక ఆహారనియతి గల్నవత భేదము. 

న పశ తావత్క_లి కాలనర పాలన్య గృహము పడే 

మ పఠుపాొతంచ. 

వ. చూడు; కలికాలమనెకితీతిపాలునకు గృహస్టులం 

మును ఖికముకులందు పక్ పాతమును గలిగియుండు 

వృ॥ భికాం కష్టమటంతి కువీభృతయే సాజా నృత 

త్యాచ్చన్నాళ్ళిధిలై ః పశుశ్చ గృహిణో జీర్ణ 

రాజత్చూక్ష్యుపటాః (పశ _స్తశివికారూఢా గృహిభో, 
గ్రావవ్యూహద్భ ఢథేమరశే స్టితిభుజో ధన్యాహిస న్యా! 

అ. గృహిణః= గృవాన్గులు, కక భృతయే- =ఫొట్టనించుటడై, ER 

మునుగూర్చి, అటంతి= =తిరుసుచున్నారు, కష్ట్రంజ అయ్యా! 4 పాజ్ 

గతెః==నడలతో, న్లేశయంతి= ఎకస్ట్రపజచుచున్నారు; శిథిలె 9=-చిని 

చమైళ్చజ బట్టలతోను, ఆచ్చన్నాః=కప్పంబడినవా మ, జీర్ణ=శిథి 

హీూ=ఇంట, శేరతే శయనించుచున్నారు. సన్యాసినః = సన్యా 

_సశిబికారూ భాః=(పఖ్యాత మైన పల్లిక లనెక్కి_నవాశై , రాజణతూూ 

(పకాళించుస న్నవ స్తములు గలవారై, _గావన్యూవాద్భథణే = ఆా 

ముచేత ధృఢమైన, మశే=మఠమందు, స్థితిజువః = వాసముగల మా 

భ్యః= గృవాస్థులకు, అన్న దాః=అన్నదానముచేయువారు, ధన్యా 

'తారులు గడా. 
థి 
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తొ. ఇక్కు.డివారు గృహాస్తులెనను, పాటనించుట కె బిచ్చమెత్తుచు అక 
Pe శి యా “ నం 

డక్కడ కష్ట్రముతోందిరుగుచు, చినింగినబట్టలుకట్టుకొని, శిథిలమైన యిండ్లలో 

నుందురుగాని ౩ సన్యాసులు సన్నపువ_ స్త్ర) ములుకట్టుకొని పల్లకీల నెక్కుకొని 

తిరుగుచు, కకాలకట్లడపు గట్రిమఠములలో నివసీంచుచు ధన్యులుగా నున్నారు 

గదా? 

చ. నిరతము జీరవ స్తము లశీనిషమునకా ముల జుటి పాట కె 
లత రాని లు ల ట౬ా. 

తిరిపము అె త్తిపాదములు+తీంపులుతియ్యుచు గండ్రయిండ్రయం 

దరతిం బరుండుచుందురు గృ$ేహన్థులు, భితులొా వారికితు రో 

గరములు శాలవల్య దృఢశగహమువాహముదామువాడుచున్. 

టి. అనిష్టమయునక్ -=ఇష్టము లేమితో, గండ్లయిండ్లయందుక్ =బొందలత్ జి 

యిండ్లలో , అరతిక౯ =అనిస్టముతో, వారికిక్ -=ఆగ్భవాస్టులకు. 

అన్య చ్చ న 

వృ॥ అనభ్వన్వ వేదా నహో శా స్తృవాదాక్ 

పఠంత ౪ స్ఫుటంయె బతె తన తసాః 
ర్త శ్రీ 6 

అధీ'శొ ననాొదృళత్యే త దృృత్యపూజా 

పరాణాం నరాణాం పదంతే భజంతే! 252 

అ, యే=ఏ, ఏతేన తస్థాః=-ఈమా ధ్వమతోస్థులు, వేదాక్ = వేదములను, అన 

భ్యన్య=అభ్యాసింపక, అహో=ఆహేో |! శా స్ట్తి)వాదాక=శా_సవివాదము 

అను, స్పుటం=వక్క_ాలగా, పఠంత5=చదువుచుండువారు; బత =అ య్యూ! తే= 

వారు, అఫ్శాక్ = పభువులను, అనాదృత్య=ఆవరింపక , తద్బ ఎత్యిపూజాప 

రాణాం=నాది పనివాం[డయొక ్క_ సూజయందు పట్టుగల, నరాణాం=నరులయొ 

క్కు_, పదం=స్టైనమును, భజం తే=భ జించుచున్నా రు. 

తా. ఈవమూధ్లులు వేదములునువిజి-చి శా స్త)ములను చదువుట, (_పభళువుల 

ను విడిచి వారిపనివాం డను పూజంచువాండ పాదము లా శయించుటయు. 

గలచారుగా నున్నారు. 
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మటీరయొక టి. 

ఆ. వేదములు త్యజించి గీవాదశాొ స్తృములు ప 

రించి యీమతస్థు ఫ అంచ కకట 

(పభుల విడిచి నడచి 9 (పభుభ కులకు భ క్తి 

పరులనరులపదమె *$ సరి భజిం[ తు. 

కించ. 

వృ ఏకాదశ్యాంకాలరారార్డిేనుహోనా 

చేపొమగ్ని ర్లాకికత(ం యదాగాత్ 

త స్తా చేపాంవ్యర్థ హింసానివృతె స్ట 

స్యాదుత్క్యృ్షః పిషపశ్వాదరో౭వి! 25 
8) లు 

అ. ఏపాం= ఈమాధులయొక్కొ_, అగ్నిః = ఆవావనీయాదియనగ్నిి, ఏకాద 

శ్యాం= ఏకావళిలో, కాలయోః =పా9త సాయం కాలములయందు, పశ వూ 

హోనాన్ =పనోమమును విడుచుట చేత, లౌకికత్వం = (పకృ తాస్నియగుటన్ను 

యత్ =ఎందువలన, ఆగాత్ =పాంచెనో, తస్తాత్ =అందువలన, వ్యర్థహింసాని 

వృృతె =నిష్ఫలమైనహింసనువానుటకై , ఏషాం=-ఈమాధ్వులకు, వష్టపళ్వాద 

రోపి= మట్టిముద్దతో చేసిన పళురూపమంబజే ఆదరము కూడ, ఉత్కృష్ట్రః = 
మేలై నదాా,స్యాత్ =అగును. 

తా. వీరు తమ్మత్రివిధహోమాగ్నులును నేకాదళిలో (పాతస్సాయంకాల 

ములలోను విడిచిపెట్టుట చేత అవి సామాన్యాగ్నులయ్యును. అని అందు పస 

వు 'జేవ తాంగీ కార్యము కాదనియు, పిష్టపశు వే చాలును అనియు ఇష్టపడిరి. 

ముజియు,___ 

డే ఒగిని చేకాదకినిణాలేహోమముడలి 
యగ్ని హా, తముపాకృ్ళత 4 మెన నడలి ' 
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వ్యర్థహి హాంసకు నొడిగట్ట $ కర్ధివీరు 

విష్టప్ శువ్రునె గొనుదు ఎరుకతో గాత్రప్రమనుచు. 

విశ్వావసు; వ 

గ. కిమరే కేశవభ క్ని పకర్ష ర్భ వీపాంనపి విపాం౯ా దూషయసి శుద్ధా 
కీల నుధ్వసిద్ధాంత నిష్టా సామియంహృదడయం జకీహరీతిరీతి కూ 

వ. ఏమిరా? రోమేశవిపాయభ _కృతిశ యదీపుల వి పులను౯ొదూ 

అఆదవుళ్ పరిశుద్దు వొ నయీమధ్వనసిధాంతుల( కనుము హృద 

యంగమము గదా. 

వృ ఆ బాలస్థవిరం స్థిరం వారిదినే శుద్ధేపవాసన( వతం 

నివ్పృత్యూవా “మవార్షి వం విజయతే నారాయణారాధనం 

స్లాఘ్యాభాగవ తేముభ_ కి రధికా (శ ద్దా చ యేపాందృథా 
ఇాస్తేేస్వీయగురూది తేన చరితంసాధ్వేషుమా భ్వేషుకిం! 255 
అ. యేషాం = ఏమాధ్వులకు, ఆబాలస్థవిరం = బాలురు మొదలుకొని వృ, 

ద్ధులపర్యంతము, వారిదినే= ఏకాదశియందు, స్థిరం =దృఢముగా, శుద్ధిోపవాస వ్ర 
తం =శుద్ధమైనజాపవాసముతోడ్యివతి ము అవార్షి వం=ప్రతిదినమునుు నిష త్యూ 
వాం= ఎనిర్వీఘ్న ముగా నారాయణారాధనం = నారాయణార్చనమును 5 భగవద 

కేషు=భగవద్భ క్తలందు, క్లాఘ్యా=కొనియాడతగిను భక్తి=భ క్రియు, న్వీ 
యగురూద తే త మగురువు చేత చెప్పంబడిను తా సే శ్రా స) మందు, 

సృ కా వృథమై, అధికా = అధికమైన, శద్ధాచ= =హ్టువలయును విజయ 

తే=పి బలపడుచున్న ది. సీహు= ఇట్టి, మాధ్వేషుఎమ ాధ్వులయందు, సాభు= 

నిర్మలమైన) చకితం=చరి తము, నకిం=లేదా ? { 

తా. ఈమాధ్యులయందు ఏకాదశీదినమున బాలవృద్ధులతో కుద్దోపవాస 

మును, దినదినము నిరాటంకముగా నారాయణార్చునమును భగవద కుల విహ 
యాం 

యములో భ_క్రియును, గురువాక్యములందు శ ద్దయ్యనుండుట చే వీరినడవడి 

మం-ఏీబచేక దా? 
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వ్ ఆచాలముపవృద్ధ ఫ మూహారిదినముల. 

బరిశేంద్ధనుస పవానక వతము నుందు 

(పళ త్వ్యహమును నొకశ పత్యూహమును "లేక 

నారాయణా రాధీనము నొన రు 

తమభాగ భేయవుం+చు మహాను భావుల 

భాగవతుల నతిశభక్తిం నగాల్తు9 

త మగురువ్రులయొద్దం $ దమిః జది వెడిశా స్త్ర 

ములయందు (శ ద్ద మిగీక్కి_లి ఘుటిం(తు 

ఆ. కనుక నిశను నేది  కావింప నింపకా 

నుండనట్టి దదియొశేకండునుండ 

దాటిీకీజీచూడ $ నమాధ్వులందును 

వారింబోనివారి 4 నేరిజూడ. 

టి. పిక్యూవాయు=ఆటంకము, భాగ ధేయము=భాగ్యమయు ఇంపకాక్ 

ఇం షేగా. 

గ. వతద్దురూణాం పునర్యతీ నా మేపా మూకలితదోపవె ధురా, 

ఏపాశుభ చ ర్యా. 2ర్ర్| 

వ. మజియు పీరిగురువు లై నయతివరులయు చరితము విదూరవ్ 

ధురదురిత మై యున్నయది, 

టి. విదూరవిధునగదు 58త ము=బాలాదూరము తొలయగిఫోయినదోపుములు గ 

లద్కె వై ధుర్యము=అఖావపము. 

వః దనుజ భిదభియే. కె స్పత్పురాణావలో కై? 

పునరపహతి మో సాః పుణ్యతీర్జావగా హైః 

భవక థనవిదూశై + ర్భృహ్మవిద్యావిచారై ః 
క్షణమివయత్రివర్యాః కాలమే తేనయంతి। a=) ‘NX J 
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అ. దనుజఖిత్ +అఫిషే.కె ౩:=రాక్షససంహారకుండె న వారియొక్క. అభిషేక 

ములతోను, కత్పురాణ4అవలోశె 8=అఆతేనిప్రరాణముతెనభాగవ తాదులు చా 

చుటల తోను , పునః+అపగత మోపె హౌః= మజేమతి+తొలలగిపోయిన అజ్ఞానము 

లతోను, పుణ్యతీర్థ అవగా మైః=పుణ్యకీక్థ ముల స్నానములతోను, భవ కథ 

నవిదూరై 8=సంసారబా _రలకుదూరమైన,) _బహ్మవిద్యావిచారైః = వేదాంత వి 

ద్యావిచారములతోను, ఏతే= ఈ యతివరా సకి= =యతి శేష్టులు, కాలం=యా 

పజ్జీవకాలమునుక్ క్షణమివ=నిమి ప,కాలమువ లె, నయంతి= కడపుచున్నారు. 

తా. ఈమాధ్వగురువులు భగవంతుని కభిషేకము చేయుచు, భాగవతా 

దులుచదువుచు, తమ యజ్ఞానములను పోంగొట్టుకొనుచు, పుణ్యతీర్థ స్నానములు 

వేయుచు, సంసారమనువా ర్లయే మానివేచాంతశా స్త ములను విచారించుకొం 

చు, తమయాపజ్జీవకాలమునుక్ - తృణమునుపలెం గడపుకొనుచుందు రు. 

మ. అ"*"ఘు శ్తీర్ణపవి తగ్నాతు లయి ముశేఖ్య[ బహ్మవి ద్యావిచ 

త.ణులె లచ్చకికె భక్షి క్ యు క్రముగ ని+ చ్చలా మెయర్పిం.తువు 

జ్రైనములత్ప్రతిపాదకంబు లె మహా శ్రద్ధ దక్ బురాణంబులుకొ 

గనుచుం ( డెప్పుడుంబాపమొప్పరువినం న్ గానై ననయ్యాాయ 

| తుల్ . 

టి. అనఘుల్ = పాపరహితులు, నిచ్చలు=ఎప్పుడును, అయ్యూయితుల్ = 

ఆచోూయతులు 

గయదపి తదుపరి త్వయాదూపణ ముపన్య _స్తంతదపిమదపి పూత 

హృద యేభ్యోభ వాద్భ కేభ్యఏవరోచ లేనతుగుణగాంహిభ్యః.258 

అ. యదసి= ఏదియైనను, తదు పరి=వారిమో౭వ, త్భయా=నీచేత, దూష 

ణం=నిందెంచుట, ఉపన్య స్త సం=కు ఉపన్యసింపయిజినదో, తదవీ=అదియు, మద 

వీహిత వావయేభ్యః = అజ్ఞానము చేతే కప్పంబడినమనస్సుగల, భవాదృ శేభ్యః 

ఏవ=నీవంటివారిశే, రోచతే =ఇస్హమగుచున్న దె. గుణా) హీ భ్యః= గుణము గ 

హీంచువారికి, నతురోచ లే=ఇస్టముకాదు. 
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వ. వది వారిమోంది నీదూవణ ముపన్యసింపయడినదో, ఆయ 

యు సమదహృదడయు శె ననీయట్టినాగికే కాక, గుణ్యగహ 

కారులకు రుచించునదియ కాదు, 

5 ఎద్య లం వ! త త్త డ్రేశనివాసి శివ్యనివహతాఫణాయ గుర్వాజ్ఞ యా 

నంచారాకుమ వవ విందతి యతి న్సే ద్వావ నం కాతటిః 

దత్తంవిత్తవు సేవ వూ సికజనె శైత్యారి నిత్యార్చన 
OQ 

సాత్కృత్య స్వాయమస్పృశ౯వసతిచేన్నిండా స్తికిం తావ ఆ 

అ. త తత్ ..._తాణాయ=ఆయాదేశములందు నివసించు శిష్య సమూవా 

యొక్చా రత్షణమున కై, గుర్వాజ్ఞ యా=గురువు నాజ్ఞ చేత, సంచారాత్షవు। 

సంచరించుటందు అశ క్రుండెన ఏషయతిః = ఈమాధ (గురువు, వావహానం 
వావానమును విందతి వేక్ =(గగహించుచున్నా౯జేన్సి కాక్షతిః = ఏమిహోని 
ఆ_స్టీకజనె 2=ఆ స్పీగలవారి చేత, ద త్తం=-ఈయంబడిన, అశేషం = సకలమై 

వి త్రం=ధవమును, దే త్యారి... సాఠ్మృత్య = విష్ణువ్రయొక్క దెనదినారాధ న_ 

సత్కొ.కించి, స్వయం= తాను అస్ప ఫక్ = తౌయశక్క వసతిచెత్ = ఉన్న 
డేని తాఐతా=దానిచేత, నించా=దూషణమ్యు అ సికిం+డన్న దా ? 

తౌ. సన్న్యాసీయైన ఈమాధ్యగురువు తిరుగ శ కిలేక గురువునాజ్ఞ నా 
శిష్యుల నుపదేశాదుల చే ననుగపించుటక జేశాలు తిరుగ పల్ల కి నెక? 
కొనుట యేమితప్పు ? ఆస్తీ గలశిష్యులు నారియారాథనే యిచ్చినథ నము 
కొను తొంకకుండుటవలన నింద యేమి ? 
వా, ఆయా ేశని వేశ శివ్యత తిర$ కౌధంబు గుర్యాజ్రచే 

వేయేతే స క్ష పే ర నళ క్తు లై యతివరుల్$ వృద్ధత్వమం దెప్పుజే 
నాయీ యెక్కు_డు నెక్కుడుకాగాదువయేశవు రింపకరంబు౫ 
తశేయారాతిసమర స స న్ న్ iu గు ్పనౌార్ధ మొసలగంశపియం గాఅంతేమిరొరూ 

జీ. వేగ ఎక్కుడుక్ =చావానమును, ఎకు్కుడుక =ఎక్కొ_గా నే దె” యారాతి = విష్ణువుయొక్క, 

= 
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కృశానుః.. 

వృ॥ స్వామిని వినియుకానాం 

స్వ తే నానధ్యవన్య తాం యతినా | 

కషత్యం యత్యన్నత్వం 

(పత్టవయం త్య తద్భుజశ్చ కుతః? 260 

అ, స్వ త్వేన=తనదిగా, అనధ్యవస్య తౌ ౦=నిశ్చయింపని వై, స్వామిని=స్వా 

మివిషయమున, యతినా=యతియెన గురువు చేత, వినియుకానాం=ఉపయో 

గింపంబడిన టైనవానిక్సి, యత్యన్న త్వం=యతియన్న మగుట, క్యత్యం=ఎక్క 

డేది? త ద్భ్బుజశ్చ = దానిభుజిందువారును, కుతః=ఎట్టు, అతి = ఇకాడ, 

(పత్యవయం తి = కాపాడుకొనుచున్నారు? 

తా. ఈ మాధ్యయతులు స్వామికి వినియోగపజిచినయన్నాదులు యతి 

యన్న మగులు యెట్లు? డాని భుజించువారును అపవి[తులవుట యొట్లు? 

ముటింయయు,___ 

తే, తనడియంచు నధ్యవసించుశ దానిన కద? 
స్వామికి వినియోగించున 5 జౌ; మ టెట్టి 

యన్ననుది యతియది యని ఈ యెన్న నౌల 

డా? యదె యుపయోూగింతు చే? 3 ననమి. 
—_ 

ట్, అధ్య ససంచు దానిన =నిశ్చయింపంబడుడాని నే, వినియోగించునది=-ఈప 

యోూాగపఅుకుకులనినది. 

గ| వ తేన నుతాంతేరస్థా అపి మకాధిపతయో యతయో వ్యా 
ఖాత ఇ; | 261 

ఇదం చావభేయమ్!। 

వ. ఇందువలన మతొంతం 

వితులు గారే రి. 

15 

౨ర్రో Pe] 
న్! రో : న © ల్ల లి 
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ఇదియు నవభానమున వినునదియ. 

వృ॥ యది కతిపయే జాళస్వలస్యా ద్యథాసమయం ద్విజ 

బత నతనుయుస్పంధ్యో పా సిం భనివ్యతి కిం తతః 

నిగముచరితా నంగీకారోహీ దూపణ మంగినా 
మశ క నవ శాద్దోోపాయెపాం నజాత్వననుప్టతిః॥ 2 ( 

ఈం. కతిపయే=కొందబు, ద్విజాః=మాధ్య బావాణులు, ఆలస్యాత్ = ౫ 

దబుద్ధి చేక, యథాసమయం = కౌలములేప్పక, ' సంధ్యో పా చ్లీం=సంధ్యో్యోపా? 

మును జాతు=ఒకప్పుడేనన, నతేనుయుః యది=చేయరేని, బత =ఆరయో్యాా " 
గి 

తతు= చానినలన, కీం భవిష్యతి = ఏమి కాగలదు? అంగినాం= =మనుస్య్యులకి f 

నిగముడరి తానం గీకారః= = వేదవ్భ తాంతముల నంగీకరింపకపోవుట, దూవ ౯: 

|. వకదా? ఆశకనవకాత్ _అళ శక్రివకముగ, అననుష్టీ తే8= అనుష్పింపక ౯౬ 

వట, ఏ ఎ పాం=పీరిక్ దోపాయ= దోషముకొఅకు, నజాతు_ ఒకప్పుడును"కా జ 

తా. ఈమాధ్య('బావాణులు కాలము తప్పక సంధొస్ర్రహౌసనయును, సలు 
ధ్యయనమును చేయకపోవుట నింద్య మే యైనను, వారివారి శ శక్తికీ పానతవళ్త 
వారువారు చేయకపోవుటచే వారిని నిందింపరాదు. 

ఆ. కొంద జం దశ _క్రీగీనిం దటి దప్పక 

యున్నకర్శ చేయ $ కున్నం గొదువ 
యేమి? స్త రృ శాతకమేకర యే గాని 
కొనకయునికి దోవశీమునక యునికి వి 

కించ, 

న్లో “పంథాన మనురుంభాన; 

ప తాదే స్! 5_తషనదువ్యకి 9) 

ఇతిస సతి మధియానై 

శేపాందోపా | వా దుర్భచః॥ 268 
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అ, వి_తాద=పితృపితానువాపభృతులయొక్కు, పంథానం=మౌర్హ మును, 

అనురుంఛానః =అనుసరించునకేండు, నదుష్యు ల్యేప= =దూషింపం బడనే పడండు. 

ఇతి=అని స్మ తిం=స్మృతిని, అఫీయానై 8= = అధ్యయనించువార చేత, ఏషాం 

వీరయొక్కు, దేోషః=దోషము, దుర్వచోహి =వచియింపలహడనిఏి కదా? 
తా అవశ్యం కితురాచారో _గావ్యా స్స వః కులాగత్య ** అను 

స్మృతిని డెలిసినబారు తమపీత్ఫేపి తామహులపంళా చారములను పదలనివారు 

ఈమాధ్య( బా హణులవంశానుగతే మైనయేకాదశీ హోమహోనాదిని దోషము 

“గాంజెప్పం దలంపరు. 

వముజతియు.__ 

క. పి[తాబారము చేకొని 

సో, తార్త్షుం డగునతండు 3 దూవణమునకుక౯ా 

శ్రా తుండుకాం డన, పీరును 

వ_తాఛారమె కొనిరను+ పేక్షున వేతున్. 

తె. అను పేక్షక్ =అ శ్రద్ధ చేయమియందు, అపేక్షక =అఫిలావతో. 

గ| ఇతి విమానం దూరత స్పమానయకా పరితో దృష్ట్వా! 264 
వ. అని విమానమును దూరమున సమానయించు కొంచు 

గ లయ: గనుంగొాని, 

వృ॥ భాపావేపావారై 

ర్నూపాభిః పూరుపాశ్చ యోపాళ్చ | 

పీతుస్వ (పతి దేశం 

విలకుణా నవ హంత! లత్యుం తే! 265 
అ. (పతి దేళం=దేశ దేశమందునుు భాషావేపాచారెః = భాషల చేవ 

ముల ఆచారముల చేతను, భూహాదిఖిః; = ఆభరణముల చేతను, విలక్షణాః = 

'వేణుంవే కైన), పూరుపాశ్చ=పురుషులును, యోహెశ్చ = న్రీగిలున్సు లక్ష్యంత 

ఏవ=కనంబడుచు నేయున్నారు ! హంత =ఆహో | వీక్షస్య= చూడు ! 
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దలంచినట్లు మూకల బండిగతులనువ తెనె 

తలంతు రవివేకు లీక కర్ర! యీశేస్థలము వారు. 

ట్ ఛా వ=శరత్క్కాలసం బంధ మైన, (కంచేఎనీచమైన, వీలకాయి= న 

ములయొకి స, నీచును=నీచమైన, సద దృంబు=గ్భవామైన, కలశ వారాళి=పాల 

(దయుయొక్క, శకెలని=[పక్కు_లోని, 

వి శ్వావనుః,___ 

గ ఓమిత్య గే విమాన ముపానయక్ష సానందం సాంజలిబంధం 

అ. ఉ పానయక్ =కొనివ వచ్చుచు, స+అనందం= ఆనందముతో. 

వ్సా్యావసువు.___ 

వ. అంగ్ కానసూచన మయినయోంకార నువచనము వచియిం 
యెదుకం దమువిమానమును మజలించుకొనుచు నాన 

దముతో, అంజలిబంధముతోను. 

నేంకటాచల వర రనము. 

(శేవశై బలము = శేసాచలకు, ఈతిరుపతిపర్యతే ము. వేంకటపతి =ఆ 
అ "నేకదోష ములను పరిత్యజించునది అనువ్యుత్స క్ర ్యర్థయుచేత ఈ కలియు. 
మున వేంకటాచలమనియు ; వృవషభాసురుండు విష్ణువునుగూర్చి తపన్సు చేని 
అశనితో యు ద్ధము కోరి చకాయుధముచే వధింపంబడి, వె కంఠమును పాం; 
నందున -ఈ కలియుగమున వృపాచలమనియు ; అంజనాదేవి పు తార్థమై త 
స్సు చెస్స్ (పర్యవ్షమైన ఆ వెంకకేశ్వరునినలన వానుమానుని సంతానముగ ఈ 
ఫేంచినందున _త తాయుగమున అంజనాచలనునియు . ; ఆదిశేషుడు ద్యారా 
లకుంయుగ నుండి వాయు దేవుని అడ్డగించుటచే, అతం డతికోపముతో వీచివిచా 
ఆపర్వళ మునుకూడ ఎగరంగొట్టంగా, ఇత డాపర్వత మును చుట్టుకొని కాపా 
డుకొనుచున్నందున ద్యాపరయుగమున శేషాచలమునియు : ; (_ద్రఖ్యాతము. 
యుండునది.) 

ళల 



సటిప్పణాంధ్రపద్య టీకా తాత్స ర్వేతిహానసహితము. 281 

వ సురభితమ తమాలస్తోనుపువ్య'? దసాల 

(పకరతిలక సాల (పహ్టసుష్టు[ దుజాలః | 

(సిన నమవనశీల క్రీశ లీలానుకూల 
శ్లీ థిలిత భవమరాల స్పేవ్య తాం శవ లః॥ 269 

అ. సురఖితమ-తమాల-సోమ-పుష్యత్ -రసాల- (పకర-తిలక-సాల- పష - 

సుష్టు_దు-జాలః = అతిపరిమళ్ల మగల -కానుగల సమూ హమును- పెరుగుచున్న- 

తీయమామిళ్ల సమూహమును - ఏపెలు మొదలు - (శేస్టములై క-మంచి-చెట్ల- 

సమూపహామును కలదియు, (శిత-సమవన-ఖీలః = ఆ(శితులను-సంరక్షీ ంచు'కే- 

స్వఫావముగాం గలదియు, |శ్రీశ-లీలా-అనుకూలః = (శీనివాసునియొక్క_-విలా 

సములకు_తే షనదియు, శిథిలిత _ భవ- మాలః=వి చ్చిన్న యు చెయయబడన సంసారము 

లయు- లేక పాపములయు- కారణములుగలదియు నె నైన "జేషకె లం= ఈశేపానల 
= 

ము- వేంకటా చలము, "సేవ్య తాం= సేవింపంబడునుగాక.. 

తా. -కానుగులు, మామిడులుమొద లై న మేలివృక్ష యుల సమూపహములతోను, 

ఆశితులను సంరక్షీంచుటయిందలి స్వభావముతోను గూడి, సకలవోషముల 

కారణమయులను పరివారించుచు, (శీ శీనివానునిలీలల కనుకూల మైనయీ "జే 

శౌ లము సేవించుమా. 

చ. నుకభిరసాలసాలముల $ శోభిత భాలతే మాల శొలల౯ 

నిరతము [శీనివాసపదశేనీరజ శేణులు సోంకీ శొకమూ 

లరహిత మెననానువుల శ రవ్యుతరం బయి సర్మశ్తావనం 

బరయన, శేషశైల మి దెశయద్భుత శీలము సేన యయ్యెడిన్. 

టి. నీరజచేణులు = తామరపుప్పాడులు సానువులక్ = చకియలతోడ, 

అరయక --అ=క నిపెట్టంగానె, అద్భులేశీలము= ఆశ్చర్య స్వ భావయు గలది, 

పున స్పహర్షమ్ ల 

వృ॥ పన్నేేషుచ నేషు ఖోము 

ద్విపిరాజిషు పృవత్సు దృపత్సు! 



992 విశ్వగుణాదర్శము 

వల రీషుచ దరీవు ర్యురీము 

(వార్ధయంతి జని మ్మత్ర మునీం(చాః॥ 24 

అ. అక=ఇక్క_డ, మునీం దాః =మునిశేష్టులు, పన్న గేషుచ = సర్ప 

లలోలాని, ననేషు=కొండలలోలూాని, ఖగేమ = పతలలోంాని, ద్వి? 

జిషు=పులులలోయాన్సి పృవత్సు = నక్క-_లలోలగాని, దృవత్సు=ణాలలా” 

గాని, ప ల్ల వీపు చ= తీంగలలోలగాని, దరీషు= గువాలలోడాాని, రురీషు = వెల్లు 

లలోయాన్సి జ జమ్ =జిన్త్మ మును, (పార్టయంతి =వేడుకొనుచున్నారు. 

న 
. అన్నదేశవాసు లె నమునీశ్వ రులు కూడ ఈతిరుపతియందు మృుగపశ్ 

పక్షీపృక్షపా పాణాపాగాల తాదులయం దేదొనియం'దెనను జన్మము కలిగిన 

జూలువని కోరుచున్నారు. 

మజల సంతోషముతో... 

ఆ. పర బ్ల వగపతగశేపన్న ౫నగముల 

వలరీ దది స్సుశీర లవారుల 
cn య 

మానిజనుల జనులశే ముని నేమేనిని 

గోరికొందు కిందు శ కౌరి గోరి. 

త్. స్ఫ్ఫురబ్ల వారులక్ = విజృంఫిం చెడి పవావాములలో "ఇ వై నను, వమూని 

జనులు +అ= మునిజనులేే జనులక్ష్ =జెన్మములయందు, ఏ మేనిని = ఏమిధమైనను. 

గ అహా మహాళోన్న తాఖల్వస్య న్ వ లన్యభన్య తా? యతః. 271 
వ. ఆహా! మహాసనున్నతకదా | ఈమహీధరముధస్యత, ఏల 

యనగా, 

శ్రీవే వేంక కేశ్వర వర్ణనము, 

(వేంక ే శ్యదల.వద తీరు వేంగడముడయాకా అని (కీనివాసప్పెరుదూ 
ళుఅనియం' అలకే ల ంగాతాయారుతో సాంమిప్రువ్ము_రిణీతీరయన ఆనందనిలయ 
విమానమంచు వ్యూవాలక్ష్మీ వీరలన్షీ పద్దావతీ సహితుండు ౫ తొండమాక౯్ అజా, 

Cn 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్ప క్వేతిహాససహీత ము, 288 

చ క్రవర్తికిని కుమూరస్వామికిని (పత్యకుమై తొండరడి పాడి మధురకవియాళాధ్దు 

తక్కు. తేకిి_ నయెనమం' డుగు రాళ్వార్ష యొక్కయు ఆండాళుయొక్కా్యయు 

- మంగళెశాసనములతో వేంచేసియున్న వారు. ) 

న్లో॥ వై కుంశేపి నిరుత్క_౦ర మకుంఠవిభవం మహః | 

తద(త్ర చితచారితం రమతే రమయాసమమ్॥ 272 

అ. అకుంఠ విఛవం=నిరాటుంక మెనవై భవము కలదియు, చితభార్మితంజవి 

చ్నిలమైనచర్యి రము గలదియు నైన తత్ మహః=ఆ తేజస్సు, వై కం లేవీజపరమ 

పదములోన్సు నిరుత్క_ంఠం=ఊ తావాము బేనిదియై, అత్ర= ఈశేషశై లము 

నందు, రమయాసమం =లత్మీ దే వితోంహాడ, రమ ే= ఆనందమున( (గీడించు 

చున్నది. 

తా. ఆటంకము లేక, మహవోవై భవయు గలిగి తేబోరూప మైన (శ్రీనివాస 

మూ ర్తి ఆపరమపదమందును ఉ 'త్నాహము విడిచి ఈశేపాాదియందు విచితచ అ 

ర్మితములతో అల మేల్ మంగ నాచ్చియారుతో (గాడ [కీడించుచున్నయతండు. 

క, శ₹0ళ0 బె తి వచింతు న 
అవన 

కుంంఠం బగువిభవ మెపుకుశేగొఅలల నిట వె 

కుంఠంబున నునికి నిరు 

తె_౦ఠ౦ం బయి మహాము రమయు( 9 దగ రమ్యం జ. 
Q___ 

ట్. కొఅలంగన్ = పకాశించుచుండయా,నిరుకే,_ం౦ఠంబయి=ఆశ కేనినయి, 

మవాము= తేజోరూప మైనచైవమయును, రమయుక =లక్షీ యును. 
Oe Qe 

వె కుంఠము-_ ఇది ఊర్జ పలోకము చేడింటికిని “పిన విరజాతీరొమున “కుం 

తోశా న్లీతి వై కంఠః * అని పరణామాదిరహితిమై అనశ్చర మైనయ్యాతిపాద్చి 

భూతియందు నిరతిశయానందసుఖావహు డె పంచోపనిషణ్మ్యయవి([గహుం డే 

(శీభూనీళా దేవీసహితుం డన క్రీమన్నా రాయణుండు అనంత గరుడ విపష్వుశ్సే 

నాది నిత్యసూరి ము కృపరివారములతో గూడ పరత్వమున వాసమువేయు 

చుండు పరమపదము, 
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వృ॥ వివిధనిగమసా లే విశ్వరమైకధీ శే 

వృషశిఖరి విహారే వతుసాఒ2ఒ. గ్ ప్రదానే 

భగవతి యదువీరే ఛభకృ క్షబుద్దే కదూ 

భవతు చిర ముదానే భావనో నిర్వికా శే॥ 27 

అ. వివిధనినమసాలే=అ నేకవిధము .లెనవేవములకు సారాంశమున్సు విల 

రమా ఏకధీరే=లోకరక్షణమందు ముఖ్యమైన బై ర్యముక లవాండున్సు కూ యూ 

చేమహాదాతయునుు నిర్వి కా రే=వికారయు లేమియు లేనివాడును భ క్షణ 

జః అదూరశే=భ క్షులయొక్క.. బుద్దికిని దూరము కానివాండును, వృష శిఖురిక్ 

వోరే= ఈ పృషశౌ లమందు (కీడించువాండున్సు ఐక్షసా అక్షిస్ట 'దారే=వకు క్షస్ణం 
౧౫౯ 

కాంగలింపంబడినభార్య మైనలక్ష్మ దే విని గలవాండునైను యదువీరే= 

(శ్రీకృష్ణయా ర్తి రి యయినయీ శ్రీనివాసమూ ర్తి రి యగు, భగవతి =భ గవంతునియం 

దు భావనా=నాధ్యానము, చిరం=సర్వ దా, భపతు=క'లుగు చుండునుగాక' - 

తా. వే-వేదాంకములందు [పతిపాదింపంబడుచు, సర్వలోక సంరక్ష కుల 

అజా 

భ క్ర్రబంవె యాస క్లుం, వికారములు లేక క” దార్యముకలవా. డై, సమస్థల 

యు సొ 

అవ 

జీ 

షు గ లకీ తోం గాడి, ఈతిరుములయందలి శ్రీనివాసమూ ర్రి రి యగునాభ నన 

తుని సర్నా భ్యానము చేయుచున్నాను. 

ఊఉ. సారె వలుతు గెంతు శంతి సాద వృపాదివిహార ! విశ గర 

తారతిధీర! నకుమునీ$నం| శిత దొర ! యుదార |! యా శి తె 

దూర ! వికారదూర ! యదుశ+ధకార్వహపీ5, యపారనద్దుణా 

థార ! సడాను ధాంధనసుల*+భారకపోవక పాదపాథ ! నిన్, 

టి. విశ్నరతూరతిధీర = లోకరక్షణమం దాస కితోం గూడినదిరుండా + 

సడానుధాంధనులధారకపోవక పాదపాథ = ఎల్లప్పుడును దేవతలకు ధఛారక 
మును బోషకము “నె నైనపాదతీర్థము (ఆకాశగంగ) కలవాండా |! 

వృషగిరి=వృ షా ది268 వృ త్తముమోద చూడు! 

గ| ఇతి సానందం ధ్యాయతి॥ 27 4 



సటిప్పణాంధ, పద్య టీకా తాత ర్వేతిహాన సహితము, కిర్ 

వ. అని యానందముతో ఛ్యానము వేయుచున్నాండు 
య 

కృ శానుః. ఎ 

గ| హాంత ! వ్వ వేస విషయాంతర వ్యాసంగం త్వదం తరంగం 

"దేవ ఏవాస్కి న్న న్నను భవతి దృఢసంగమ్॥ 275 

అ. వాంతే =అయ్యో ] వ్య సేత విషయాంతరవ్యాసంగం=తొలయిపోయిన 

విషయాంతరములయందలిసంసర్షము గల్క తృదంతరంగంజ=నీమనస్సు, అస్న్౯ 

దేవే ఏవ=ఈటేవునియం చే, దృఢసంగం = దృథమైనభావనను అనుభవతి = 

అనుభ వించుచున్న డి. 

వ. అయ్యా! అయ్యూ విషయముల విడిచి నీభావ మో చేవవిష 
యమునే భావనానుభవవిభమున నున్నయది. 

పిళ్వావనుః.--- 

గ| నే ! సత్య మేవ విదితంభవశతా॥ 276 

వ. సఖా! సత్యమే నీవు తెలిసికొంటివి. 

వృ॥ దధతీ చిరాయ సుదతీ మురఃస్లలే 

తదతీతసీకు దదతీనుఖం సతామ్ 

రసికన్య చి_త్తమివా కస్య దేవతా 
ఆద నై అద అ న ఉటీ అదు మ టగా గ్లూ 

అ. ఉరఃసలే=జొమున్న సుదతీం = న్రీని, దధతీ = ధరించునదియె, 
థి — అవి | న్ా 

అతీత నీ మ=అతి క్షమించిన అంతిమస్థానము గలదియగు తత్ సుఖం = ఆయా 

నందమును, స తాం=సత్పురుషులకు, దదతీ=ఇచ్చున టె, చిరాయ=-విరకాలము 

నుండి (పతిపన్న-పన్నగనాగాజ= చెేరిన-శేవశై లము కల దైన, దేవతా='దైవము, 

కస్యరసికస్య=ఏబహ్మరసజ్ఞానికి, చి త్తం=మనస్సును, ఇనా = ఇక్కు_డ, నగా 

వాతే=చేరదు, 
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లమున లవ్మీ మ్యంగలిగ్సి సత్పురుషులకు అత్యంత సుఖము నిచ్చుచుండ 

నిక]_డడావయు బెట్; బవొజానికె నను చి త్రమునయ జేరకపోదు. 
న కా రం ాకీప్రం రా 

ఆ. ఉరమునంద తెజువ $ నిర చెంద ధరియించి 

వికవధికము సుఖము శ నిరత మొసంగ 

నురగభరగమగపచుః శీ బరంగుపరమబై వ 

రసికంనిమనను * కెక్క డిందు. 

టొ. నరఐధికము=మితి లేని ఉరగధరగము = శేస్మాదియందు ఉండునది. 

@ es. [గ 

కృశానుః.— 

గ| కిముచే? కేవల నుర్భపర మముం దేవ మనుసంవత్సే॥ 27 కి 

వ. ఏమిరా? (యథార్థమున హేరణ్యహరణుండె కనుక) ఇప్పు కు 

ను కేవల నుర్భపరాయణుంజె యయినయీోాడె వము నను 
మ = 

వ్చ॥ కరా ప్పి మనిష్టభ ౦౫ మవివా సం పార్ల రని భ్ కారజన్ 

దాత వ్యమికి డత! సంత మభూ ద్రవ్యం తేడా - ప్రేఫతే 
దాన్యంతి నచేత్సగయం భయనుసాను త్పాద్వ ₹ కేసాంపునః 

కః ఏర్నంకారహారణ్ఞన్యాన్నద ఇదం గృహ్హోతి వృద్ధ్యానమమ్॥ 

అ. ఇవ్నపా కి ౦=ఇఫ్ట సీ సేద్ధియును, అనిస్ట్రభంగనువీ వా = అనిస్ట్రమ సిద్ధింప 

మీయున్కు సం; పార్థర్ధంకోర జై 8= జనుల చేత, యత్ = ఏది, భక్త్యా = 
ఖో శ్రీతో, దాతవ్య మితి = ఇయ్యంవగినదియని, (పతి శుతోం = వినంబడినదె, 
అభూత = వనవో ఫలే=చానిఫలము, అన్నే = = (పాప్రింపలా, తద్ద్రభ్యం = 
ఆఉవ్యము, తే తే=వారు, నదాస్యంతి చేత్ =ఇయ్యనివాదై రేని స్వయం=తా నేం 
అసా= ఈవేంకటపేశ్వరుండు తేషాం=వారికి, భయం=భయమును ఉత్పాద్య = 
పుట్టంచ్చి పునః=నుజుల, సార్ధహ్ వారణ్యవ్యాత్చదః = య థార్థముగ ధనమును 
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తీసికొనునాండు - హిరణ్యకశిపుని సంహరించినవాండు అను సంజ్ఞాళబ్దము కల 

వాడ, ఇదం= ఈ చెప్పిన (ద్రవ్యమును, కృత్స్నం =పూర్జ్మ ముగ, వృద్ధ్యాసమం= 

వడ్డి తో గూడ, గృత్హాతి=తీసికొనుచున్నాండు. 

తా. ఇష్టముకలిస్కి అనిస్థ్ర మకలుగకుండవ లెని భపిక్షితో వేండకొని లోకులు 

ఇచ్చెదమని నియమించుకొన్న (దవ్యము వారికి ఆయా ఫలము _పాపి వింపలగా నే, 

వా రాధనము ని నియ్యని నియెడల వారికి భయము కి లిగించి ఎతేనహిరణ్య హారి యను 

శేరు తోయయనట్లు'గా, వారిధనమును కొజవడకుండ వడ్డితోం గూడ. తీసికొను 

చున్నాడు. 

ను. తనుయిష్టంబులు కల్టుకె మట్ యనిశేష్టంబుల్ నివర్తించుకె 

తమి (బార్జించి జనుల్ “ తదన్యత ర మొంకడం దోనవి త్తమ 

ని! త్తము 'కొమ్మింతని మున్న చెప్పి చెనుకం $ డా మింతయుం 

దప్పి శే౯ దము మ భీతిల్ల గల జేసి వేకొను నెకుశనకా వడ్డితో 

నంలేయుక్. 

టి. తమిక = ఆశతో, తదన్యతరము = వానిలో నొకటీన్సి ఒందక్ = 

పాందలూా. 

కించ. 

వ తాతేత్యానుం(త్య కంచి ద్వనభువి తృవితస్పోయబిందూన్య 

ఉరూం చే; శ స్యాప్యువై ఏన సటాక౦ం ఖనతే ఇహగి రెహంత 'మృ 

జ్యానమూ హే! దతాం "కీ నాపిసూనావలి మధిమకుటం మృ 

ఇంకా మేవ దభే | సోఒయం భూయ క్క్రుతిై ర్భునన 

పతి రతి సూయ య తే ధా్యాయ లె 'తేచ। 280 

అ. యా =ఎవండుుననభువి= వేంకటాచల వవభూమియందుు తృప్పచం=డ 

—_—_—_ లు ఎఫ్ ౮ న. a లా న ప్న 

కొన్న వాం, కంచిక్ =ఒ కానొకసు తాతేతి= తాతాయన పొ యవిందూ 

నీటి రేబొెట్లను, యయా చే-యాచించినాడో ! ఇవాగికౌ= ఈపర్యక మందు. తొ 
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కం=గుంటను,ఖనతేః =(దవ్వుచున్న ,క స్యాపిఐఒ కా నొకనికిలసాడ, ఉచ 

=ఎచ్చుగా, మృద్భారం= మట్టి బరువును, హంత = అయ్యో ! ఊాహీోా= మోయు 

వ్య ఆభ 
చున్నాండో! శేనావీ=ఒకా నొకనిచత, ద తాం= ఇయ్య బడిన మృణ్మయీ ౫ 

ప= మట్లి గానే యున్న, నూనావలింజపూలమా లెను, అధిమకుటం=కిరీటమందు 
లు 

న్న 

ద భే=ధరించినాండో ! భూయః= మణల, నోవయం= అట్టి యొ వేంక రేశ్వ 

రుడు, గ్రతిజ్ఞైః=వేదవే త్తల చేత, భువనపతిరితి =జగ త్పతియనిస్తూయ లే= స్తో 

(తముచేయంబడుచున్నాండు, శయ తేద= ధ్యానింపంబడుచునున్నాాండు. 

తా. ఎవనినోయొకని అప్పా అని పిలిచి దవప్చీకొంటిని, నీటిబొట్టు లిమ్ము అని 

యు ; ఎననికోయొకనికి గుంట్నతవ్వువానికి నుట్లి మోగాననియు; ఎనండోయొ 
ట్ 

కండు మంటియుంట లర్పింపంగా పూలమాలెవలె తాల్చికొనియెననియు ఈ 

వేంకటాచలమందు ఆవేంక కేశ్వరుండె యిట్లు చేసెనని అతనినే పొగడి అంద 

ఆును ధ్యానముచేయు చున్నారు. 

సీ ఒకనాశు నీ ర్వట్టి $ యొకని నట్టడవిని 
నీటిబొట్లాక టినె మాటి కడి, 

ఒక నాడు చెచ్వెత్తుశనొకనిచేరువ వేర 

ముట్టి మో సెను బమ్వ్యుశీబిట్లనాక, 

ఒకనాండు మంటితో $ నాక డుంట లిచ్చిన 
దా బువ్వులుగం బట్ట శ తలను బెక, 

ఓక్ నొండు వాల్బకె $ యొక “చేడు (వేసిన 

గొడ్లంటివేటున $ గోడు గుడిచె, 

శే, ఇట్టిదీనుని నీయట్టిశేవట్టిఛాంద 
స్మ పవరు లెప్హు సెప్పుదు 1 ర| పమేయు( 
డయినజగ దీశ్వేరుం డని $ యదియ కాక 
తలంచెదరు కూడనట్టులె $ తలంపులందు. 
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టీ. నీర్వట్టి = దవ్చిగొని, అనాక = అనక ,_వండు=గొల్లండు, గోడు=దుఃఖము, 

ఛాందస పవరులు=వేదవే త్తలలో (ోస్టులు-అవిజేసలలో (శెప్టులు, ఇపమే 

యు(డు=-ఊోహింప శక్యము కానివాడు. 

విశా(వసుః. 

గ| కిమౌరేగి కరుణానిధయీ వేంకటాచలపత యేఒప్యసూయని | 

(శుణుతావత్ | 281 

విశ్వావసువు._ 

వ. ఏమిరా? కేవలము దయాపయోధి యెనయోా వేంకటాధిపతి 

యందును వీ వసూయపడుచున్నావు? వినుము. 

వృ! నియంతా జంతూనాం నిఖలజగదుత్ప త్తి తివ్ఛవ 

_పతితెవై ౪ | కీడకా పర మపురుషః పన్హ గన 

పర తే సౌలభ్య( పకటనకృ్ళ తే వేంకటపతి; 

కృపాసింధుః కాంకా మిహ మనుజలీలాం నతనుతే॥ 289 

అ, వంకటపతిః= వేంక శుళ్ళరు (డు, జంతూనాం= సక లజంతువులకును, ని 

యాతడు పరమపురుప౩=పురుపో త్త త్తములడె, పన్న గనగ=ఈ 

శేషాచలమందు, నికి పతికేె 8=సరగలోకముల న వి సితలయములతో, UE ఏ లెటొథి 
క్రీడకా Na పరత్వే=పరత ర్త (మందును, సొంధస్ర ప్రకటనే - 

తనసాలఛ్వాగుణమును (పక కటించుట కై, కృ పానింధుః సము్యుద్రు౯ డ్రై 

ఇవా=ఇక్కు_డ, కాంకాం= ఏమేమి, రును లీలా ఆ ముసద్యరిలడు నతను తే 

చెయండు! 

తా. ఈ వేంకటాచలపతి ఇక్కు_డ సకల పాణులకును, సకలలోకముల 

సృష్టి స్థితిలయములకును నియామకుం డై |క్రీడించుచునుు తేనపర త్త (మందలి 

సౌలభ్యేనును దెలుపుటకై తాను దయాసము[దుండై యేమేమొ లీలలను జే 

యుచుండువాండు, 
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ము. జగదుత్న త్తి స్థిలయంబునొసలోకా + సర్వాంత రాత్తుండ 

ప! న్న గె x లంబున నిందు: (గడ సలుపులా ? నారాయణం 

జెప్పు: డా +; భగవన్ని త్య పరత త్యయు కుం డయినళా $ భావిం 

చి సౌలభ్యము౯! నెగడింప కొనరులీల నొ స యొనరిం+ చె౯ 
దానం చాన దయన్ 

(PI 

కక్, బానకా =ఆపర్యతేమునందు. (““తమయిస్ట్రంబులు కల్లు క 7) అన 

మూవషణము నైదని నంచుచున్నా డు, 

కంచ. 

వృ! కిము ప్యు పాదాయదిశ న్నభీష్టం 
కృత్స్నం జనేభ్యః పతి రంజన బేః 
కృష్ణాన తారీయ కుచేల సంప 

త్స దానరీతిం వివరీవరీతి॥ 288 
అ. అంజనా చేఃపత్కి= వేంక ేశ్వకుండు, కిమపి = కొంచెమునె నెను ఉపా 

చాయ=తీసీకొన్కి జ నేభ్యః= =జనుల కె, అఫీస్ట్రం= అ సేశ్ష్సీతమును, కృత్స్న ౦౬ 
సమా, దిశకొ= ఇచ్చుచు, కృష్ణా. .రీతిం_ =కృష్టాన తారనుందలి క చేలు 

నబి నవిధమును, విపకీపదీతి = మిక్కిలి ఎవరంచుచునాన్నయ. 

ప్ప్రము చ్చుటనతె ఇక్క_డను జనులయొద్ద ేదేని 
ని RCO నిచ్చుచున్న వాండు. 

ముళ్ళ కు పక లె శ్వర్యము కుచేలీనంయమి కొసలగ్యాక్, 
జ. కుడెలుయు_ 162 ఐ పుట -మాథు, 
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ఇ, కృృష్ణుంయ--155 వ Ww “మూడు. 

వ | పియసవాచరీ లమీః, గానం సహ సవను స్ప యం, వ యమ్మ ఏ 
కంవపలయపతి వ్యూలో, 'ళ్నాః ర శృ ఇశురో హూ₹ః | 

తెడపి హరతి (ద్రవ్యం పూనా జగత్పతి శేష యత్ 

పా భజతాంక రుం నృణా ముద(గ మన్ను గహమ్॥234 

అ. హాలే? = విష్ణువునకు, (ప్రయసవాచ చరీ = భార్య, లశః = లత్మీయు; 
జీ 

స్థానం=వాసస్థానము, 'స్వయం= లౌ శే, సవ్మాసవసుః=సూర్వ్యుండును ; శ్యాలః= 
ళు 
చావనుజంది, కుసలయపతి3 =చం దుండును ; శ్వశురః=మామ, రత్నాకరః= 

సమ్ముదు:డును ; తీదపి=అయినప్పటికిన్సి యత్ =ఎందువలన, భజతాం=లీన్నుు 

భజించునట్టి, గ్భ౯కాం= మనుష్యులకు, జావ (గం=సంసూర్ణమై మిన, అనుగ్ర బాం 

అన్నుగ వామును, ప్త ర్తుంజ చయుటడకే. , ఇవా=-ఈతి రుపతియందు, ఏవ.$= ఈ దె వ 

త్పతి:=జణదిశ్వరు. డె డన వేంక కేశ్వరుండు పూర్ణః = తాను సర్వసంపన్ను. 

టెనను) [సన్యంజ్య స వ్యయము కొం చెమైనను, వారతి =తీసికి సికెనుచున్నాాండయు 

తా. సె వ్వైశ్వం స్య సంపన్ను రా లగులస్మే దేవి తనకు పయురాలుగాను 

భూమండలాధిపతియై-క లువలెటం కెనదందుయ తనకు చావమణేందిాగాను 

సకలరన్న్మములకును గని యైనసముదుడు తనకు మామగాను గలయామహో 

విస్లు వైనవే వంక పేశ్వరుండు, తాను జగ దీశ్వురుండె జె, సర్వ సంపన్నం డగుచును, 

తన్ను భజించుచున్న వారికి సంపూర్ణాను[గ వాము వచవేయుటకే, కొంచెముథన 

మునై నం దీసికొనుచున్న వాడు. 

చ. ఎననికి జాయ (కీయ, నెలశే వెవ్యనికొొండే విభావనుండు, తాం 

గువలయ బోధ నాధికుడు*+గూ రి రిని బే రినిబౌవ, మానుగా 

రెవని కనూత్నరత్నె నిధి $ యెబ్డగ దుజ్జలుండాతిండీ 

యవని భజం చునరిచితులకకంతి యునీయ నాకింత దీయుంగా! 

టి. విఫావనుండు= కాంతులును థధనములును గలవాడు -సూర్యుండు, కువ 

అయ, బోధనాధికుండు=భూమండలమును - క'లుపలనుక్ [పకాశింపజేయుట 

16 
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యం దధికుండు-చం[ దుండు; అనూత్నరశ్ననిధి= (పా-చీనమైన రణ్నములకిక జ 

ఎ > ఆయ్ నము-సము, నమ్ము జగదుజ్యలుండు = జగతును (పకాళింపంచెయువాండు -23 
రు శాలి 

గ ఆజలపహేా నమ పర్టినీ కానంతకల్యాణగు డా కతానస్య విశ్వని 

నివానాభీ వానస్య పర(బహ్హాణో గుణార్శ వామృుతే 

వవ నే అనివపైుణధివణా ధివణాదయో౭వి ॥ 285 

S| శ 2} 

+ 2 

ry ( 

లర్ ‘a 

అ. అఖిల... తానన్న=సకలమెన హేయవినయములకో విరుద్ధమైన నకల 
a 

| me 

తినగలిగిరవాయడును, విశ్ళనిదానస్థ =జగ తారణ 

: శ్ర వో an రో ల ల fh 7 
ఫిధానస్గ = శ్రీనివాసమూ ర్తి యనుతిరునామ ము 

గలవాండ్యునై న,పర_ బవ 8 =పర బహ యొక్క, గుణార్జ వామ్ఫుతకళానాం == 

గుణముల నెన్ నము సమందలి యమృతబిం దువులయొక్కా, వర్ణ నె=స్తో తము 

నందు, ధిషకాదమోపి = బృవాస్పతీ మొదలె నవారునుగూడ, అనిపుణధివు 

హాం =సమర్థ ము కానబుద్ధి గలవారు. 
పై 

వ. దుూంతిము లై న హేయగుణములం దొకటియెన తేక యనం 
చై 

తేము ల నకల్యాణగుణము కాస వంబె, నను స్త ప్రపంచము మా ఎంద 9 
నకు ముఖ్య కారణంఖై , పర బహ్యం బె నయ్యా శ్రీని వానసమూూ 
రియొక్క_ గుణగణకలశార వకణవర న ర హా 1 ష్ వ్ర రన మైనను, ఆవాచన్న 
తి పభృతులకును వాబావమగో చరమె కాక, వారిమునంబు 
లకు మననీయంబును గాదయ్యె. 
ఇ. ధెషణుయడయ=బృవాస్పతి_171 వ పుట చూడు. 

(స॥ గాంభీరై సకావలంజే గరిమ నివసతౌ కాంతి కుల్యాతటా కే 
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కల్యాాళకాంభోజక ల్యే నిరవధి కరుణాసార కల్లోల రాశా" 

దాతు క్యాచార్యల తృవిహరణశ 5 జే సద్దుణె "ఘాక్- బభూ వే 

దవే కీవుకయే శే న జిగణయిపతా కేనవాగ్రానవాచా॥ 236 

అ. -గాంఫీర్య( ఏ కాపలంబే =గంఫ్సీరత్వ మునకు ముఖ్యాధారుండును గరి 

'మ-నివసతొా = గారవమునకు స్థానమైనవాయును, కాంతికల్యా- త టాెకే= 

కాంతియ చెడు కాలువతోడి సరస్సువంటివాండును, కల్యాణ+అంభోజ+క ల్యే 

=శుభములెనెడి తామరలకు ఉదయకాలమునంటెవాండును, నిరవధి. .. రాక్ "= 

"అక; ౦లేమైన దయా సారఘునకు సము నమునంటెవాండును, చాతుర్య. ..తరశే= 
లా 

నెర్చుదానములసమృద్ధి అనులక్షీక్వినారించుట కై న నృృహమువంటివాండునై న, 
యా 

జేవే+( శీ వేంకకేశే= శ్రీవేంక శేశ్వర దేవునియందు, సచ్చుణ్ఘాక్ = సద్దుణ 
టం 

Ca] 

జ = a న అద్తారో ౮ 

సమూాహములనుగూర్చి బిగణయిష తౌ=గ ణింపంగోరిన,  శనవా=లఎవన చెతె6 

“గాన్ని గ్రా నవాచా =తగ్టిపోయినవాక్కు- చెకే, నబభూవ=కాంగలదికాదు. 

తౌ, ఈ వేంక కేశరునియంవలిగాంఫిర్య గ్ "రన కా ంతీ కల్యాణ కారుణ్య 

చాతుర్య కాచదార్నాది సకల సద్దుణ ములను గణించువా.జెవండుగాని వాక్కు 

చవాలనివా (6 ౫ యగును. 

సీ. గాంభీరమునకు ముశఖవ్టం బై నపట్టును 

ఫఘవగారవంబున + కునికిపట్టు 

కాంతి కాలువలకు శ గలసీటిపును 

గల్యాణక మలకు( (J గం శుబొట్టు 

కారుణ్యమునకును $ గల్లోలములపట్టు 

నదార్యలత్నీకి 4 నాటపటు 
శీ లు 

చాతుర్యలవ్మ్ కాశీ చండంబున న యాట 

ప టగువేంక కేశీశ్వరునిం బటు 
ల లు 

వ. సుసణగణములగణనము 4 సుత మైన 

చెటిదిటని కె నం దా+బెటు బెటి 
తు లట ఎ లట 
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నంటు వుట్టింపదే ! వాగ్వి+డంబ ముడిగి 

డస్పి [కుస్పినకరణి నీగీభరణితలిని. 

కించ. 

శ్లో! సమ([గా హీ వాశే కేజి 
య 0౪౦ 

స్పమ్మ గాహె గుణావలిః 

(పత్యతే౭_ి పర కే౭ స్య 

(వత్యవే౭వి నసంశయః॥ 287 

అ. సమా") = సంపూర్ణ మైన, హానలేః+గుణావలిః = స్వామియొక్క- గు౯ా: 

సమూవాము, వేవై ౩= వేదముల చేత్క పత్య శే 2_పి=|ప్రత్వక్షముందును, పర తే 

=పరత త్ర (మందును సమా)హిహి = (గహింపయబజెనుగచా ? అస్య=ఇత 
నియొక్క_, _పక్యమెపి=_పత్యవ మైనపుడు, నసంశయః = సందేహములేదు = 

తొ. స్వామిగుణములు వేదవిహితములే రమైయున్నను, అతండు (పత్యక్తు. 

మగుచుండినచో పరోక్ష మందును నంజేవామా ? 

మజతయు.__ 

"కే. గుణము లెవనికి వేదాంతశగణితము లగు 

వాండు (_పత్యతు, మగుడును * వాని చాప 

రత్వమున నట్లు సం చేహశేరహిత మగును 

బరుండొ (పత్యతుడే యనంశేబడుతలంపు. 

జురు | es న ష్ట జాం డై దద ఆన జ్ జ అద గ అహో | మహోన్నత స్యాప్యస్య సౌలభ్యం కొనక కుసుమన్యా 

సౌరభ్యమివ రసిశేభ్య వవ స్వదతే ! పశ్య! ॥ 288 

వ. అహో ! మహోోన్నతుం డై నను, ఇతనిసౌలభ్యాము సౌవర్ణ 
పుష్పము సారభ్యమునలె, రసికులకే రమణీయ మె యున | యు షె 
యది. మూడు! 
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టి. సౌలభ్యూము=సులభత్వము, సౌరభ్యం=పరిమళ మే, కనకకుసుమము= 

సౌపర్షపుస్సము--సంపంగిఫువ్వు. 

వృ! (పచ ండవిశ (క ంటక(పఖండనై క పండితే క 

పతంగమండ లే వస న్వవప పాండవ(పీయః 

అకుంఠరీతికః [పసన్నపుండరీకలోచనః 

స కుండలీం౧ దభూధర[పకాండమండనాయ శే॥ 289 

అ. యః=ఎవండు, (పచండ...పండితేః= కూరుతై లోకకంటకు లైన 

వారిని ఖండించుటయందు ముఖ్యమైన నేర్పుగల వాండును, పతంగమండలే=నూ 

చనం ల మను వసక=నివసించుచు, అకుంఠఏితికః = సంపూర్ణ స్వయాపముగల 

వాడును, . , . సన్న పుండరీకలోదనః= తేట మె న తెల్ల ందామరలవ లె కన్నులు 

న, సః ఏషః = ఆయీ, పాండవ సీయః=పాండవులకు (ప్ర 

యుండిన (క్రీకృష్ణమార్డి యగువేంక కేక్వరుండు, కోండలీ. యతే=ఈశకేషు 

శ్ అమునకు _కప్టమెనభూవణ మగుచున్నా (డు. (పంచబామరము. 

తా. శ్రీక్ళృష్ణమూా ర్త ది యెవవేంక చుశ్వ్ళరు య, (కూరుబె దుషు తె నవారిని 
దా రండ 

ఖుండించుచు, స్ట్ మర్యాదలు గలిగి పుండరీకాక్షం. చై సూర్యమండలమందు 

చసించువా(6డె నను; ఈకేపాచలమునకు అలంకారముగా నున్న వాండు. 

ఈ fe 
స ఖో సాండప్మ్యవీయుండు = (శీకృష్ణుండు --- ఇతండు చేవకీనసుదేవులప్టు 

నందయశోదలపెంపుడుపుతుంయ, బలరామునితమ్థుండు వై సత్యఖెమాదు 

లప్ట్రఖఫర్యలు- గాను, అందు రుక్ జీజేవి పట్టపుదేవి-గాను కలైషియు , మోడ శ రాజ 

కన్యకలతోను షోడళ సహస సోకిక్రలతోను లీలాలోలు6 డె ఇట్లు తనతో డ 

ఐహి-కానందములనుకూడ అనుభవించి ఆనందింపంగోరియున్న్న అ నేకచెనతలను 

మహవార్దులను అందు విదు రాకూ)ర కుచేల దాపద్యాడిభ క్త కులనుక వారు 

వారుకోరుకొనున ట్రానందింపంజేయుచు, కంసకాళియశిశుపాలమురనర కాదిశ 

(తువులనుక్ | సంవారించుచు, తౌ తాను పంచపాండవుల కత్యంక పీయుడొ నలన 

శారవయుద్ధమందు అర్జునునకు విశ్వరూపమున తనయందు విశ్వాస నము కలిగిం 
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చుకొని అక డస్వతంతుం డగునట్లు భగవద్దీతోపదేశముచేనీ తాను గీ తాఇఐ 

రుషం డనయబడుచు, నశావతారములలో అస్ట్రవావ తార మైన శ్రీమ హోవిష్ణువు. 

పంచచామరము. ఎతండు థ్ర| తుమండలంబు $ నెల్ల జెండుపండితు( 

డెతండు మ్మితుముండలంబు $ నిల్లు చేసికొన్న వా 

ఊెతందు పుండరీక చేతు ఫ్ డ్రి టఖండరీతివాం 

డతండెయిందు కేవ కె లఫమందుముండనంబునౌన్ 

౫॥ అవలోనయ ! తానదురగవరధరణీధరళీరోవుచ్వా శ్న(క్రవాణే 

రనితరనుక రవరనిక రవిత రణ కాశ లమతి వేశ లమ్॥ 29.0 

వ. చూడునూ ! ఈశేవకె ల శేఖరమణి మొన శ్రీరమణీరమణుని 
యనితర సాధారణ మైనవర వితరణమున౦ం దతివేశల మెనకా 

ఫలమును. 

టి. ఐరవిశోరణయు=వరోయు లిచ్చుట్క అతి ే శలమ= అతిమృదువు. 

వృ! మూకారబ్ద్బం కమపి బధిరాః న్లోక్ష నూాకర్లయంతి, 
ఉన 

_శద్ధాళి _న్తం విలీఖతి కుణిః, నోఘుయా మ తేజ_ం౦ధః, 

అధ్యారోహ త్వహహా ! సహసా పంగుర ప్వ( దిశృంగం,. 

సాం దాల స్యా విశుభరణతో నుందగమాయాాతి వంథ్వ్యాా॥ 

అ. బధరాః=చెవిటేవాండు, మూ కారబ్బం=మూా గవాం _డారంభించిన, 

ఆొమవికోకం 
> |! 

ఒక పన్నమునె నన్కుఆకర్ల్ యంతి=వినుచున్నారు, తం=ఆనోక ము అ ర కం య 
వము కుణిః= చయిమొండివాండు, (క ద్ధాళుః = (శద్ధగలవాండ్రై విలిఖతి = (వాయు: 
చఊయన్నాండు అంధః= గుడ్డి వాండు, శైామయా=శ్లాఘనముతో, వీక్ష తే=చూ 
ఊయమచున్నాాండుు పంగురవీ= కాలు మొండివాండు కూడ, అ దిశ్ళంగం=కొండకాొ' 
నను సహసా=త్వరాగా, అధ్యారోవాతి= ఎక్కు చున్నాండు, అవావా=ఆహో!. 
వం ధ్యా=గొడాగలు, శళుభరణతః =బిడ్డనుమోసికొనుటివలన, సాందోలస్వ్యా = 
మక్కీ లియలనత గలదై, మందం=మెల్ల లగా, ఆయాతి =వచ్చు చున్న ది. 
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తా. ఈవేంకటాచలమందు ఆ వేంకశుశ్వరుండు చెవిటివాండ శ్లోకాలు 

వినిపించుచు, మూ(కవాం[ డే పలికించుచు, చయిమొండివాండ చేవాయిం 

చుచ్చు (గుడ్డివాం[డకు చూపించుచు నే గాక, ఈపర్వతే శిఖరమును కాలిమెొం 

డివాం డనెక్కి_౦చుచు, గొడ్డురాండనుం గర్భమున బిడ్డనుమోసికొని యలసట 

తోడియాల స్యముతో రప్పించుచున్నవాండా. 

వీ వనాడుం బబుక న నే $ లేనట్టమూంగ యు 

బవ్వునుల్ హృద్య 3 మె పలుకు, వాని 

నేనాండు సినంగ నే ఫ లేనట్టి చెవిటియు 

వింత గాం జెవ్ఫ లిచ్చి 4 వినును, వాని 

నేనాండు (వాయనే $ లేనట్టి చెయి మొండి 

వడిని (శ స్దాళు వె (వాయు, వాని 

నెనాంచుం: జూడనే+ లేనట్టి గుడ్డయు( 

జక్క_గాం జూచియే 4 చదువు, మజియు. 

తే, నడువ 'లేనట్టికు ౩టేయు + నడిగ నడచి 

యిక్కుుధరమున శిఖరము 4 నెక్కు_ మజియు 

నెక్కి_వచ్చును నొ డాలు 4 నెక్కసనున 

నిండుకడుపున బరువున 4 బెండువడుచు. 

టి. ఇక్కుధరమున= ఈపర్పతమునందు, చెండువడుచు= బలహీనపడుచు. 

౫॥ సర్వతః పర్వత మాలోక్య సవ్లాఘమ్! 292 

eh - సర్వతమును సర్ష(త్రేను నవలోకించి న్లాఘించి. 

నృ॥ సర్వోత్తుంగ శ్నిితశుభగుహ స్సాధ్వభిఖ్యాత నీతో 

భాస్వద్వంశోపచయజనక స్పానుజస్ఫూ రె రి కోయః 

వనం నూనం క్షీతిభృతమియం జానతీ జానక్షీశం 

కవ శేశీ కలయ శరణీ కుర్వతీ వర్వరీతి॥ 298 
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అ. యః=ఏపర్యతే ము, సర్యోత్తుంగః = అన్ని టిక ౦కు పొడుగా, (శితశు 

గుహం=ఆశయించి శుభకర మైనగుహు(డుశుగువాలునుగల డై, 'సాధ్యభిఖా 

తనీతః= సజ్జనుల చేత్ క్రానియాడంబడిననీతయు - లత భేదమునుగల దె ,భౌస్యత్ 

వంశ ఊప చయ జనకం సూర్యనంక మరకను. (పకాశించువెదుళ్గకును అభి 

నికతిగించునడౌ, సానుజస్ఫూ ర్తి రికః= తమ్థులయు - చరియలయు సంఘా రి 

చెనదో, ఏనం= యొ, క్షతిభృతం= శాజునుపర్వతమునుకా శ జానక్షీశం . వ 

తీరా మునిగా, జానతీ= తెలియునది యైన, ఇయంకీళ శేణీ = ఈవానరప జీ 

వ్ శిక్రుర్య్యతీ= రక్షకునిలంగాను--ని వా సమును గానువే సికొనునదై ,వర్చరితి =మిగం 

తా. ఇక్కడ గువా అనెకుగుహుండును, నీ తౌలతే యనెడునీ శా జేవియును 

ణుక్భక మ నెడిసూర్యవంశ మును సాణువులనెడి భరతాదులై న తమ్ములును 

గలిశికయీోకొండ యనెజిరాజునే (శకీరామునిలాం జూచుకొన్న యివానర 

సయ తనను రక్షుకముగానుు, వాసస్థానము-గాను పకించుకొనుచున్నది. 

సూర్యవంశ ము. హయం నం అతనివఐన వె వసుత నును 

ద uf 

a 

తే సతతవీ జాసమేతాంకళసహితుం డగుట 

భరిత గువు(డును సొనుజ+స్సురితె మువాుండు 

నగుట తేతిధరు నితని శీగఘునరు+ డని 
స్ లయ శరణము కావించెం + గాంచు! కపుల 

టి. నీతాస మే తాంక=ల తావిశేషకఘులతో__ నీతాజేవితో, సమేత=కూ 
వళ, అంక= సరూపస్థల ముతో_-ఒడిభాగముతో , భరిత గుహుండు= భరింపంబడిన 
నాసనాలు --గుపాుంలును కలవాడు, సానఃజస్సు రిత(మహుండు= సానువులందు 

పుట్టిన తమ్హులతో యాడిన- తేజస్సుగలవాండు క్షీ తిధరుకొ= పర్వతుని-_రా 
ఇకను కలయక =అంతేటనుు శరణము=వాసస్థానము-రక్షణము. 
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వృ! (పకాశ బహుపొదవత్యపి ఫణితమా భృత్యతః 

(పకాశ మవలోక్య తే పరమమన్యదత్యద్భుతం 
నిజోరసిపరోాధం శ్సిర మచంచలాం విద్యుతం 

పరొవూధరమురస్యసావపి బీభ ర్త నిత్యం నిజే॥ 294 

అ. (పకాళ బహుపాదవత్యిపి=[పకాశములై విస్తారములై న పాద ములును- 

-తోడితిప్పలును గలదైనను, ఫణిక్షమాభృతి=గూఢపాద సర్పరాజై న ఈకేపా 

దియందు, అతః=అంతకం కు, అన్యత్ =మజేయొకటి, పరమం=శేస్థమెన, 

అత్యద్భుతం=అ త్యాశ్చర్యము, (పకాశం=(పసిద్ధముగా, అవలోక్య లే=చూం 

డంబడుచున్నదె; నిజంఉరసి= తేనలోొమ్మున, పయోధరః= మేధుయ్కు చిరం = 

చాలాకాలము, అచంచలాం=మెటుయుకాని-చలింపని, విద్యుతం=మెజుము 

న్కు బిభ _ర్రి=భరెంచుచున్నది. అసాపవపీ = ఇతండును, ఉరసి = తనజోమ్లున, 

'పయోధరం= _స్పనమును - మేఘమును, నిత్యం=ఎల్ల పుడు, బిభర్హ=భరించు 

చున్నాడు. 

తా. తాను గూఢ పాద మైనను, బహుపాద ములు గలయీ శే షపర్యతీ మునందు, 

మశ మహాశ్చర్య్వ మొకటి [పకాశముాం గనంబడుచున్నది. అదేమనలా ఈప 

ర్వ్యతమనెడి పయోధథరము. తీసజో మ్రునం గదలనిమెబుమును ధరించు టయు, 

ఈ వేంకకేశ్చురుండు పయోధర మనెడి స్తనముతోడ లక్ష్మీని ఎప్పుడును జొమ్ము 

ననే భరించుటయును కలిగియున్నదనుటయే. 

మజల నానందముతో.___ 

ఉ తృాహవ్చ త్తము. 

కరను గూఢపాద మగుచుం $ గంకు ? గాథ పాద మాన్ 

ధర మిచే య టుండ మజీయు 4 దానికంకు వింత యిం 

దుకముమెం బయోధరంబె + యొరయు. దిరము మెజుమున 

ట్రురమువై ( బయోధరము నెశ మొరయు మెజుము నెప్పుడున్ 

టి. ధరము--ఇదే= ఈపర(త మే, గాఢపాదము=కనయిడని పాదములు- 



ఎన్రలి విశ్వగుణాదర్శము 

ఇక్కు_డ్క ఉఆగాః=జభయంకరము లైన, వ్యా. ఘాః= బెబ్బులులును, సంతి =¢ 
స 

న్నది. ఏతత్ వనం=ఈయడవిని, సంలక్ష్ష్య= చూచి, ఇదంనునః= ఈమనన్ను 

మాహార=బుదై మజపును, అయతే= పొందుచున్న ది. 
య 

నా. ఈయడవియందు బండజాలును, వేణువేబుసరా లును దొంగలును 

ముందుకు సెన్షపులులును, వెదురులపాదలునున్న వి. ఇకియడ విని జూచి నావ 
రా ou) ఉం 

వన్న తెళిది తేగుచున్నొ ది. షూ తెలివి గుచు ది 

కౌ కొండవాములు కొండతా శ ల్తుండు లందు 

మండుబొంగులు దొంగలు + మజియు నెందు. 

౫ వివ, బెబ్బులు అబ్బబ్బ 4 సనగ రాదు 

గుండె లది రను బెదురున శ బెండువడుచు, 

_పా్వననకా 

ఇనిర్యాపణత వ జేషూం గుగానకి గృహాణ 1 299 స eA 
Pah 

| 79 ల SS వ. సఖా! చక్క_౮ నిరూపణమున, ఇటం గొనములు నున్న 

యది గయికొనుమా ? 

వృ! అనా యాస! గావో ణకవని పతిభోగ్యాన్య వీ ఫలా 

వ్యయత్నేన | శాన స్త గ్రిప్ సుదృగవేవూ న్ స్పుమనసః 

అసూక్యం ప న్యుప్యహహ! సులభ్రా నశ భవనా 
న్య కనా నీభాజాద నుతిపతతి ఇ భాగ్యం కిల గిర్య॥ 800 

అ. అననిపణి పోగ్యాని+ అపి=రాజులకో అనుభ వింపంసాడిన వై నను, ఫలాని 
=పంకు అనాయాస, గాహ్మాణి=క ము లేక (గహింపందగినవియు, ఆయ 

వని =వౌందందగిన విమైన నను, నుమనస8= 
పుస్పఘులు, సునృగ వేమ్యుః=-చక గానికన్నులతో_ న్లీంలవేతను, చూడదగిన 
కుయు, అనూర్యంపశ్వాని అపి=సూర్యుని చూడందగనివిమైనను, ఆశ శ భవనా 
నె= శిలాగ్భవాములు, 'నులభాని=సులభ మువె నవియు, అవావా=ఆహో ! అర 



టిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స శ్యేకిహాస సహిత ము. ౨5కి" 

క్యానీ ఫాజూం =అడవులనుండు వారియొక్క ఫాగ్యం= భెగ్యము, ఏర్క్ర=వమొ 

టక్కు అతిపతతికిల=మోటు చున్నదిగదా ! 

తొ. ఇక్యాడిమామిడి మొవలగుపండ్లు రాజులే అనుభ వింపందగినవిగాను, 

కొనకయే పువ్వులు పువ్వుబోణులకును యతి ంపకయే చూడం౧వగిన విగాను, 

గుహలు నూర్యరశ్ని యే కనంబడనివిగా నున్నయవి. ఆహో ! ఈయడవిలోనివా 

రిఫాగ్యము. చెప్ప శక్యము కానిదిగా నున్నయది గదా! 

చ. అలయక చేకొనం డగుచుోనక్క_ణ రాజులు క కొనం దగు౯ా 

ఫలములు పూవులో చెలులుశే పార్ణన చెసికొనందగుకా సచా 

చలువల[ కావు లె మిగులలే జక్క_ని ఆజాలగ్భృహోలు నెండక' 

నౌ లయవిటక్ నసించుకృతి $పుణ్యుల భాగ్యము నేమనందగున్ 

అపిచ..__ 

వృ ౫ హన గుహావిహారి హరి పాణిరుహాభిహత 

ద్వారదశిరన్త స్పటోద్దలీత మా శక్రిక్న సంవాతిభిః। 

ఆఅహాహా ! విభూపీ తె రిహా కాగ రా పెహారంతి సుఖం 

సమమజబలాజనై రతివిలాసపరా కృబ-రాః॥ 801 

అ. రతి విలాసపరాః=మైఫున్నకీడలయం దాస కూ లైన, శబరాః= వేగుల 

బాండు గవాన.. . సంవాతిఖి;=అడవిలోనిగువాలలో వివాకించు సింహముల 

గోళ్ళతోం గొట్టంబజినయెనుంగుల కుంభ స్థలములనుండి లేచినముత్యములసమ్యూ 

వాముల చేత, ఏభూపి. తె; =అలంకరింపంబడిన, అబలాజనె స్ఫృమం= న్న నీ లతోం 

గూడ, ఇవాగరౌఎ ఈవేంక టాజలముందు, సుఖం=సుఖముగా, విహరంతి=వి 

వారించుచున్నారు, అనావా=ఆహో ! 

తా. ఈరతిరుపతికొండయిందలి వేంగులవాం[ డ్రై ఇక్కు.డిగువాలలోని సంవా 

ములు ఏనుంగులకుంభ స్థ సలములను గొట్టి చేల బడినముత్యాలతో' సి సింగారించుకొన్న_ 

న్లీీలతోడ సురత క్రీడలయందు వివారించుచుందురు. 

మణి యు, 



విశ్వగుణాదర్శము 

- అవనీ ఫ్ , 

చ, గొబల విహారము ల్పలుహే ఘోర మృ? ౨(దులగోళ్ల దెబ్బల 

గబగబ రాలునేనుగసలేగాభశిరంబులమ
ా కిక ౦బుల౯్ 

సాబు గున: డాల్సిపాల్పుతే నుోశీడోటులయూాడి విలానలాబనుః 

కబమలు మూడు? వేడుక బీచారముచేసెద నిందునం దహ 

స జస 

కీ జోటులకొ = కీలను, విలాసలాలసుల్ = | క్రీడలయందాస క్తి గలవారు 
—0 

౫॥ ఇతి, వ్ర్యామ మానం, దక్నీణతేః (చాప యళ పురతో నిర శ్య 

వ, అని దక్కి_నపుందిక్కు_నకుకొ వీమాన వరానయించుక్ొంచ 

నెదుర నిస్తైశించి. 

ఘబటీకాచలము= చోళ ంగిపురము--ఇది | పహ్లాదుని రక్షించుటతకై పారణ్వక 

ని నంకాకించి పోయి. శ్నీరసాగరమున యోగన్నిదలో నున్న యానరసంవా 

ంచి ఈయోగనృనింవాస్వరూపమున నే ఈపర్వతమునను సేవ 

సాయించుచుండపలెవని ఆపక్లోదుం డ పేక్షీంచినదియేకాక్య బేవేం్యదుండు రా 

“నసబాధలకు చిక్క [(నుక్కుచుండుటును మౌార్హ మున ఇం(దద్యుమ్ను నుహారాజు 

చూచి ఆరాశ్షసులను తెలిసికొని "నేను పోయి నంవారించెద నని తేచిపోవం 

పాడలగ్యా ఆమిం(దుండును డిక్పాలకులును కావలసీన ఆయుధములతోడ సే 

నాసమూవాము నిచ్చి ఈవరసింవాస్వామిని (పార్థి ంచి వానుమంతుని సహాయ 

ముగను నచ్చి ఇందు ధూ మాక్షమకరావత్ష కం భనికుంఫాదులను ఈపురమున 

సంవాకించినందున |పద్యుమ్న పురము వానుమత్పురము అని పేరొందినదియోే 
కాక అక్కడక్కడ ఎంతోకాలము తపస్సు చేసిచేసి యోగాభ్యాసము చెసి 

నను ఇక్కడ ఒక్క_భటికలో నె =గడియలోనె) యోగాభ్యాసము చేయుట 
వత ఇందలివారిని తప్పక పరమపదము నొందించుచున్నది మైనయించు ఆ 
మోగనృస్ంవాస్వామి లక్షీ సహితుడై హీమకోటివిమానమున 'సూర్యాభియు 
కుముగ నేవసాయించునట్లు కలిగియున్నయది.) 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీ కా తాత్స ర్వేతిహాససహిత ము, 255 

వృ॥ కంఠోపరి కంఠీరవశుచి 

దంస్త్రారుచివిచి. త చర్మదిక యా 

సశ కాచలఇవ నయ వే 

ఘటికాచల ఏష సంపతి ధినోతి॥ 808 

అ. కంఠోపరి=కంఠయుమో౭యద, కంఠీ ...చం[దికయా = తేననింవారాపము 

ముక్క తెల్ల నెన కోఅల కాంతి యనెడి ఆశ్చర్యకరమైన వెన్నల చేత, స్పటి 

“"కాసల ఇవ = పటికములకొండవలె, ఏవభుటికాదలః = ఈఫటికాచలము, 

నయ నే=కన్నులను, సంపతి=ఇప్పుడు, ధినోతి = సంతోవపజచుచున్న ది. 

తా. ఈ చోళంగివరమందు ఆ నృసింవాస్వామియొక్క_ తేనసింవారూపము 

"నందలి 'తెల్లనికోజలకాంకుల నెడి వెన్నెల చేత, పటి కాలకొండవలెనుండు ఈ 

ఇవు టికా-చలము ఇప్పుడు మనకండ్ర కావందము నిచ్చుచున్నది. 

క. తటభాగములం ేసరి 

పటుదంష్రాారుచులజ్యోత్స మ ఫ్ పర్వుచు నెపుడుక్ 

సృటి కాచలము౯-వలె న 

ఘుటికా చలముకొ తెలంగ గనుపండుగ యె. 

టై. కేసరి = సీంవాముయొక్ళ్కా.., జ్యోత్స్న = వెన్నెల, పర్వుచుక = 

నుంజలీం బథభా(!.._... 

నరసింహాస్వామి వర్ణ నము, 
వ ౬ 

(శ్రీనరసీంవాస్వామి వీరు హిరణ్యకళిపుండు నరమృగసుర ప ముఖుల 

బెక తనకు మరణము లేనట్లు (బహవలన వరము బొందియున్నందున వానివలన 
ఇూాూధపడు |పహ్లాదుని సంరక్షీించుట కై దేవాము నరస్వరూపముగాను ముఖము 

-సెంవాముఖరూపముగాను _స్పంభమందును ఉద్భ వించి ఆహిరణ్యక శిపుని సంవా 

దించిన యామహోవిష్ణువు దళావ తారములలో నాలుగవయన తారము.) 



నో వర కేతుసతార్యాయ 
cn ఎఇ హి 

స్త కళిపుపై | శేయః | 

వేస గా 80 వనర కెనరగిడౌ నముః॥ 

జ్య వొకేణున తా సయవ(కేస్ట మైన మెక్క_మందుండు గరుల్నింతుండి 

క. ఖ్ యా - లా యో ము ఆ 'ఇా॥ 
స షు గ్ల గ ద ద్ పటచో గలవాంయను , శ్రియః = లక్షీ క్, స్మర శేళిపు మే, = మన్యభథ క్రీడను ఎెద్ధ్ 

బాను, నశేక్షణవిఘ్నాయ = నరకమును జూచుటకు లసాడ విన్ను యు? 

( 5 క జనరనీంవాస్వానికి, నమః =నమ సా్క్కారము. 

తా గరుడధ్న జుండుగా లక్షీ పతి గానున్న యిక్కడి నరసింనా స్వామి! 

మేను వరకమనే చూడకుండంజేయుటకె నమసా్కారముచేయుచున్నా ము. 
యై 

వ్వ బిబడాంజలీ మె. (పకృష్ణభ కీ ధ్ధ౦ండల ర 
క, పులుణసలపతి కేతన, మల 

ప లుములజవ నాలి మేలిశకామిత లీలా 
ఏ 9నము నరకొవిక అనము 

షప లనరహరికి న్నవుస్సు * కావింతు నిచే, 
=నము= కు క్కెము, కామితలీలాకలనము=కోరయడిన విలాసములను: 

గూయ్యటయు, వరక వికలనము= నరకనాశమును. 

తాష్ట్రండు=గరుత్యంతుండు._ఇతండు విన తక ళ్యపులకు పుుతుండు. నూ 
ర్వసారకి మైన అనూరువ్రునకో తమ్ముండున్సు సంపాతిజటాయునులకు తండి 
యుగ ఓవ ఫల్టివ్యుతులై న కా ద వేయులకు బేవలోకమున ఇందుని జయించి అ మృ? సు తెచ్చి యిచ్చినవాయును, లోకోపకారక్ష లై నపుళిందులను తొము చా య మునకోలగాను శవించుకొనంబడి గజకచ్చపరాపు శై న విభావను న పతీ తుల శ కీంచుకొననవా డును, సర్వదా సర్వెశ్వరునిక్షి వాహానము వెద. 

లాం 
స్వహాప్తుయ ౫ నపత్నీశ్వరుండు. 
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కించ... 

చో! సిర శంఖాదెచినాయ నురసంభూర్చ తోం ఘయీ 

పరనంహోరద మయ నరసీంహాయ మంగళమ్ | 805 

అ. స్థరశంఖాదిచిస్హాయ = స్థిరమైనశంఖచ కాదులే చిన్న యలుగాలవాః 
డును నురసంభార్చి తాం ఘయే= దేవసమావాముచేత పూబజింపయుడినపాదము 
లు గలవాండున్కు  వరసంవోరదక్షూ య=ళతువ్లలను సంవారించుటయందు "సమ 
రుడు నెన్క నరనీంహాయ=నరసింవాసామికే, మంగళ ం=మంగ ళము. 

తా శంఖచ కాదులు గలిగి శతు సంహారకం దే చేసత లర్భించెడుపాద 
ములు గలనరనింవాస్వామికి మంగళము. 

ముజియు.___ 

క ముంళ మరిదరభరణా! 

మంగళ మమరార్శకచరణ ! $ మవానీయగుణా |! 
మంగళ మరినంహరణా 1 

మంగళము నృసింహ చేవ! శనుహితనుభావా | 

65, అరదరభరకణా=చ[క్రమును శంఖమును భరించుటు గలవాడా, మవానీ 

యగుకకా=గొప్పదయాదిగుణములు గలవాండా ! మహిత సుభావా-మవా క్త 
ముతో నెంచంబడిననుంచిమనస్సు గలవాడా! 

జంక”సురుండు---కమార తారకయుద్ధములో బేవేం్యదునిచే చంపంబడిన 
యొక రాకు నుండు. 

శంభువ్రు= ఈశ్న రుడు... ఇత(డు కియా రులలో నొకడు, భార్య పార్వ 

తీజేవి, కుమార వినాయక వీరభ్మ దులు కుమారులు ఇతనికి నొసట మళియొక 
న్మేతమయనుు చేతులం 'గపాలభఘూలాయుధములున్ను మొలను పులిచర్త్మమును, 
చావుల సర్పము లున ఉక్కు_మున పృషభమున గలిగి, సంధ్యాన_ర్హనమతోను 

వందివావానముతో నుండి, ఒకప్పుడు భూమియే రథమై సూర్యచం[ దులు చక 

మల్ల వేదములు గుజ్జము లై (బవాయే సారథిమై "మేరువు అమ్హుగాను నము 

17 
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[వము అంపపౌాడి గాను విష్ణువే బాణాలుగాను ఐ లోకములను చెజటుచుచు 
డునట్రు (తిపురాసు రులను సంహరించినవాడు నుజి యితేండు విష్ణువున్యా 

వక. దేవరాక్ష మలు అమృతము తేటుచునప్రుడు మేరుచును కవ్వము7గా వాన 
కిని. తెడునాను వేసికొానలా, ఆకసము సహెంపంజూలక' వాసుకి (కక్కు 
తొన్నువివ'సు _కౌగి పార్వతి చెత గెంతు పట్రంబడె కంళమున"నె నిలిచియున్న 

వివషముపోను ౯వివజ్య్నోల చల్లంబడుట కై తలను చందునితోను గంగతోన 

కూడియున్న జ జటాబూటముతోను 3 లాసమున విలాసముతోను నుండునతండు. 

(పన్లోదుంయ---2 29 వ పుట చూడు. 

కో! జంభదంభవార జ్నేమా రంభ లంభ కమూూా రయ్ 
7 కంభుసంభావనీయాయ _స్తంభడంభాయనుంగళమ్॥ 806 

అ. జంభ_దంభ-హర-కేదు-ఆరంభ-లంభక - మూ ర్రయే=జంభానురుని 
యొక. - గర్వమును - వారించినట్టి యాయ _ మేమముంను - ఆరంభిం 

న. బ్రా బింపరవగినవాండు నెను స్థంభ - డింభాయ= సంభము 
నకు విడ వఇరసింవాస్మామికి, మంగ భంజమంగళము. | 

తా. జేవేరదునిమేమమునకై యును శివుడు చేయు సూజనమనకయ్యునః 
(హిరణ్యకశిపుని నంహరించుట కై యును (పన్లోదుని రక్షీంచుటకై యును, డా 
క్క స్తంభ కుశందు. బుట్టేననరసింహస్యామిక మంగళము. 

క. జంభానురదంభాషహార 

సంభ వుకారంభ విహిత శసంభవనహితా ! 
శంభూచితసంభావిత ! 

_స్తంభోద్ధితడింఛ ! నీకు శ సన్మంగళ మాన్ 
టి. జంభానురవంభ - ఆవార _ సంభవుక - ఆరంభ - విహిత _ సంభవ _ 
తౌ౭జంభొసురునిగర్వమును పూర్ణముగా వారించునట్టి _ శేమయుల మొ 

సహా 

క్కు - ఆరంభ మునక = విధింపంబడిన _ నృసింవాజన్ల ముతో గూడినవా౭ణా ! 

బే 1 గి న్ త 
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కృళానుః. 

క కమర? (కోధమయేఒపి నరమృశేం బే స్తవవచనం విరచ 
యనిశి 807 

వ వమిరా? ౨౫ాళో పసరా ప మైన నరసింహారాపమందును వి 

నుతివచనములు వనిరచించుచున్నా వు? 

జో | పహాదనూహోదయితుం త మేకం 
వ ఏ ౧ యా 

సర్వస్యకుర్వ౯ భువనస్యభితిం 

సెంహం దభే సంవాననం పురా య 

నవ న్త్రవస్త్మత కథం (పవృ త్తేః |. 808 

అ యః=ఎపండు, తం=ఆ, (ప్రహ్లావం=పహ్లాదున్సి ఏకం= ఒక్క-నిన్సి ఆహ్హా 

“యిత్రుం =సంతోవపజచుటకై ) సర్ప స్యభువనస్య=సకలలోక ములకునుళీతిం= 

యును, కర్వ్ = చేయుచు, పెంవాం =సింవాస్వమాపమైను సంవాననం= 

రేరమున్కు ప్రురా=ముందు, ద భే=ధరించెనో తత్ర = ఆనరసేంహునియందు 
'వ=నీయొక్క, స్తపః=స్మోతేము, కథం=ఎట్టు, (పవృితే 8= (పవ ర్తించినది 2 

తా. ఒకపహ్లోదుని సంతోపపజచుటశకై లోకమునంత భయపజచుచు, 

౧౨వాస్వరూపమును థరించినశానినిగుజీంచి నీ వెట్లు సోత్రము చేయుచు 

వు ? 

కే. ఒకని (బహామం (బాహోదు + నొనరుచుటకు 
య C౧ 

సకలభువనంబులకు భీతి * సలుపు చిటుల 

" శచాంహసంహననము ధరించెను నెచండు 

అతని గొని కొనియాడెడువిత మ దెటుల? 

శకి. |ప్ర4+ఆహ్లోదుకొ=ప్రకృష్ణమైక సంతోషము గలవానిని గా. 

వ శ్వ్యావసుః.___ 

i వయస్య ' చవెవం వాదీ? యతః॥ 309 
(sn 
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వ. చెలికాండా! యీపగిడిని బలు కాడకుము. ఏల యంకేని? 

వః అపుణ్యధా శేయహీరణ్యదూన 

(తిలోకకోకతుపణాయ శౌరిః 

కాయాధ వాయాసని రాసదంభాత్ 

_స్తంభాదిహాజ్భంభ తసం[ భ మేణ॥ 

అ. శౌరిః= విష్ణువు, అపుణ్య-ధౌ శేయ- హిరణ్య-దూన-(తిలోక-
శోక-వప 

810 

కాయ=పుణ్యహీనులందు (పధానుండెన-హిరణ్యకళిపుని చేత- దుఃఖితములై న- 

(తిలోకములయొక్క_-దుఃఖమున-పో గొట్ట: టక్, “కాయాభధవ-ఆయాస-నిలా 

సంవంఖాత్ =కయాధు వనెడిలీలావతికి పుం _డెన్నపళ్లాదునియొక్క_-_శము 

మును -పోంగొట్టుటయందలి- ఉ(డేకమువలన, ఇవా = ఇక్కడ, సంభాత్ = 

_సంభమునుండ్, సంభ మేణ=అతి వేగముతో , అజ్బం భత =విజృంభించెను. 

తా. హిరణ్యకశిపుని సంవారింది (త్రిలోకములకును కోక్రము బేకండుటకై_ 

లీలావతీకమారు. దైన్యపహ్లాదునికస్ట్రములు దీర్చుటకై యావిష్ణువు ఈయుక్క్ల 

స్తంభ మునుండ్సి ఇక్కు_డ విజృంభించి (పత్యతమయ్యును. 

కే. ఖలుండు ఘనుండు నగుహిరణ్య+కశిపువలన 

ముజ్జ్ఞగంబులు పడుపాటు $ లుజ్జగింప 

నతనిసుతునినెపంబున * నవతరించె 

_స్తంభమున సంభమమున విశబృంభణమున. 

౫4 ఇదం చావధార్య తం॥ 

వృ॥ మనుష్యుతిర్య క్త ము వేత్య సదో 

చేవ స్వయం స్టానరతోఇభ్యుదంచకా 

విచ్శితశ_క్షృ్యన్వయ మృతవే ద్ః 

(సతాయ్యమానం (పక టీకరోవి॥ 811 

అ. దేపః=స్వామి, మనువ్యుతిర్య క్ష పం =మనుష్యుత్వమును, మృగత్వము 

న్కు ఉ పేత్య= పొంది, స్థావర తః =జడ మైన _స్తంభమునుండి సద్యః=అప్పుడే 

# 
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ah apie, 

స్యయం= తౌనుగా సో, జ అధ గం "౯ = ఆవిర్భ వించు చును వేదైః=వేదముల 

py | HET NEN ఫ్ స ‘amt “ శ్ర re ఇఓ పురమున ని ఓ! గోళ్ల గ్ల యం ఆళ్ల 

) స యు” ర్ సన సే వ చీ 
జి 0 గక hy ర్నమెన హాము” We Br సం శకున ల నేజుఖన్ష్ (గాడ, (పక “టీక రోతి= =[హ 

సకం f 

Re ITs కసం. 

తా అంక ఇన అంటు మంముమ్యుండుగాయె నం గాకృమృగముగానై నం 

గా ఓ "7 ny a “me OT ? గః ME CR సుంభమువలన' ష్ తొమి 

AR |. అట ప్ల గన్ స ప సచుచు, టే 'సవిహితి మైన అభుటనముటన 

పటిమను, ₹ Mn ర సను we: పంచుచున్నాం ణు. 

వ. ఇదియు నినున, 

క మూనవాశాగము ను తినగా కార 

గను త్స్నుద! యని నెలలు 

కాకున్న జుషని వియ్ $ కాకున్న దడమున 

సంంయడుం గా దిటు తొసి శ యవచరించి 

ఇకుడ ము గాన నక మానిను ల క్రూ 

సనగ దే స జఫవిభ్రన పసి 

మఘాగిత ఘు. నా సశ మున eos 

గమ ఒచుగ. మాశఘోమి నిచట 

శే. 'చేంబీవు బు ఆ స్నానుభాన్రం డవ 

చరిత ఇం: నన్నున్ చస జ్ఞా 

నంగి కనున ఇప్పులంగి శ వింళ్లు నీవు 
fa? 3 DDN నీ కడు నీ ఫి ముఎంట వింటి. 

గట వ గయ వానను! జయ, [తెఆభావి చ్యలు నేవ సిసలు, అనుటిత 

గురు సా bn ము న డొన కంగు. ఘీింపల! జీణసుగీఎంగలి సామర్థ్య 

41 కేలా 
ము ఖా | ము టికీ వో ఎట మినా సుర దు స్వ BR EY వుంయవ=దివ్య 

ay (ns ఓ | 
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మైన్నపఖఫా వము గలవాడు, చరితచాతుర్యుండు=నడుచుకొన్న్య చమత్మా మూ 

గలవాడు. 

పునస్సవి( సంభ ౦=నుజేయు నమక మ్మున. 

న్లో! ఘటికాచలం వపురవేత్య తత్త తో 

ఘుటికాచలం సమధిరుహ్వా భ క్కితేః | 

నర కేసరీ దచరణా విలోకయకా 

నరకే సరివ్యతి నజాతు మానవః। ఎ 

అ. మానమ=నునుష్యు(డు, ఐపుః=శరీరమును, త శ్త్చతః= స్వఫావను 

భటికాచలం=గడియలో నశించునదిగా అ వేత్య= తెలిసికొని, ఘటికాచు = 

చోళంగివరముకొండను, సమధిరువ్యూ= ఎక్కి; భ క్రితఃం=భ కితో, నరకే 

[దచరణౌ=నరసీంవాస్వామిపాదములను విలోకయక్ = దర్శనముచేయు 

జాతు=జఒకప్పుడున్కు నర కే=జనరకమందు, నసరిష్యుతి =జాబేపడండు. 

తా. మనుష్యుడు త నశరీరము గడియలోోచనె నన్కు నళింపకుండునదికా 

శెలినికాని భ క గలవాడై యీఘటి కాచలమునకు వచ్చి ఆనరనీంవాస్తా 

పాదములను సందర్శించినయెడల, ఎద్వడును నరకమున జాజనేజాజండు. 

క. ఘటికాచల మచలను యా 

పటుభ కిని నెక్కి. నిక్కు శవము నరసింహుకా 

ఘటిశాచలమేనికా మే 

నిటు బేనరుండుం గని నరక శ మెపుకు౯కా గనండౌన్. 

దం. చలనముకానిడే యగు దృఢమైనభ కితో భటికాశలమునెక్కి గ 
యలో చలించునదియని ఈ చదేవామును ెలిగి కొనునట్టి యేమనుష్యుండును ఆన 

నీంహునిం గనుయొని నరకము నెపుడును గనండు. జను ? ఇది నిక్కు_వయు. 

వితారణ్యవర్ల సమ్. 
ag 

గ ఇతి విమాననున్యత నస్పంచోదయళా సహర్ష మ్) 81 
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వ. అని విమానమును నుతొక్క_(పక్క_కు నడపుచు సంతోవ 

ముతో, 
వీకురణ్యము= తిరు వెవ్వునూరు --ఇది సుందరమైనచందనాదితరులతాదుల 

వెత వీక్షింపందగినది మొనందున వీకూరణ్య మనియు ; వీరరాభువులే 'శాలి 

వనేతృమహామునిని చేను నివసించుటకు కింగృవాం=ఎవ్వుళ్ = ఏయిల్లు అని ఆడి 

నందున 'కింగృువా మనియు ; మజేయు మధ్యుకటభులు అనురాక్ష సులు జేవలో: 

కమున దేవతలకే "గాక భూలోక మున నువార్జులయజ్ఞాడికర్చే లును చెజుచుచ్చు 

వారివారిని వాధించుచుండలగా దేవతలు క్షీరసాగర నకు” బే పోయి శీమాన్నా, 

రాయణునితో మొజిపెట్లి అతనిచేత వారి నిందు నంవారింప౭జేశినది కొక ; 

ఇందు తపస్వి యెనశాలిహోత్ళృమహాముని నిరాహారుండే వే సెడువైశ్వచే 

వము అనుయడ్జ ముక అతని పరీక్షించుటకై. _ావాణవేష ధారమై వచ్చి ఆనా 

రాయణు౧డు కుభార్తు ఒడనె యున్న వాడను అని అన్నమును యాచింప౯గా 

అకం డప్పు డన్నము ప పదనముచేనీ పెట్టి భుజింపంజేనీ అతనివలవ మోక్షము నపే 

త్న్ంచి ముక్సోం డెనదియే కాక; మచేయు కాళిక చండాలకన్య'కా సంగమమున 

కులాచారకర్రాచరణ భష్టు ఢయు్యును ఇంనలి పృాతాపనాశళినీస్నానఫలమున 

పవి్నిితు. డెనదియే కాక, ఇందు చేసినస్వల్బపుణ్యము అధికముగా ఆవర్హిం 

చుటచేత-మజలుట చేత పుణ్యావ_ర్డ మనియును పేరొందియున్నయది. 

ఇాలిహాగతుండు;---ఇతేంయ తనతేపఃప్రభావముచెత ఆంశలిడప్పు లడంగి 

పోయెడినీటితోడిత టాకముతోడం గూడుకొని యున్నయా[శమమున తేపన్సు 

షవేయుచున్నయొకమహార్షి - 

వృ! వీమారణ్య మిదం వదంతి సరసీ వృాతాపనాశి న్వనా 

వస్యారోధసి పీఠరాభువ ఇతి _సఖ్యాతినామా హరిః | 

వ _కృం రాజతి పీతిహోోే(త్రెఇవ యో వి _సీర్హ చల్ లి ద్యుతిః 

శతం (పౌ ప్ప ప్తకుక స్థలి (పభజకి శీశాలివాళో(కాంచికక్ | 

అ. ఇదం=ఈకే (తమన, వీమోరణ్యం=వీకమురణ్యమనిి వదంతి=చెప్పుచు 

న్నారు అసాౌ=-ఈ, సరనీ=తీర్థము, వృాత్తాపనాళినీ= మనస్తాపముల నశింపంే 

ళ్ 
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యునదె, అస్యాః - రోధసి=దినిగట్టువ, వీర రాఘవఇతి =వీరరాఘువులని (ప 

ఖ్యారోనామా= పసిద్ధ మైన నామము గల, యాని, వారిః=విష్లువు, వ్య _క్షం= 

స్పష్టముగా, వీతిపో_తఇవ = అన్నిహో కుండువలె రాజతి = పకాళించుచు 

న్నాండో, వ్ న్తీర ర 'హేతిద్యుతిః= =విశాలములైన చకా డ్యాయుధ ములయు- 

జ్యాలలయుం కాంతులుగలవాండె, శ్రీశాలిపగ తాంచి చితంజ్యశీశాలిహాల్ కమ 

వారి వేత పూజింపంబడిన) తత్ కే తం=ఆవీకారణ్య కే తీ మును (పా ప్పకుళ 

స్థలీ=అందు చేకిన కుశ స్థలి యనునట్టినద్కి (ప్రభజతి=ఆ(శయించుదున్నంది. 

తా. ఈ కే తము వీకారణ్య మనియు, ఇందలితీర్థము తాపనాశని యని 

యు, ఇందలివిష్ణువు వీరరాఘనవు' లనియు (ప్రఖ్యాతి చెంది విష్ణువు అన్ని వో 

(తుండువల్తెజా జ్వాలలతోను (ప కాళించుచు, కుశ స్థలి యనునదితోం గూడి శాలి 

చలోరమవాన్ష నే పూజాంపంబడినయా కే క్షేతవేందు (పకాళించుచున్నాండు. 

వీ వినుము! పీతూరణ్య శ మనునది యిది యం(డు 

సరసు హృశా ఆాపనాశేశని యి దండు, 

ఆనర _స్తీరమం 4 చాహారి (శీవీర 

రాఘవు లను వేరం శ (బబలునర్నడు, 
ఆవిర రాఘవు *$ లాపీకిహాగ్యేతు డు 

వలె హేతిజై తుండై. $ వెలయు ; నిందు 
శాలిహోే తుడు ఫపూతశేచారి తుం డర్చించు 

తతే(త్ర వి మిదె కుశ శస్థలిని గలది 
తే. కనుకనే యందు వీరరాశఘువు లె యిందు 

కష రాదులు తేముశిరక శేఖ రాల 

యర్భులను నక లొనంగించు 4 నడుగులం గల 

వా౭డో కింగృహస్థు-డు చూడు + వేడు కలం, 
. టి. హేతిజె జే (తుండ= =అజ్యాలలతోను కాంతులతోను జయశాలి యె, వూ 

తచారి తుండు=పవితవరి తుండు, ఇందు కేఖరాదులు=చం| దశేఖరుండు ముద 
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- అగువారు, అర్బ్చులను= కాంతులతో, కింగ్భృహము= ఏమియిల్లు? స్వల్పగ్భహము 

/ ( కూ తిరు ఎవ్వుళ్ ఊరు జతిరు వెవ్వుళ్వ రు. 

గ॥ ఆకలయతు భవా న(తేనుం చమత్కారమ్! 
వ. నీవీచముత్కార మిందు. గనుంగొందుగాశ. 815 

$ీంవీర రాఘవవర్ణనమ్, 

వీరరాఘవస్యామి. వీరు---కనకపల్లి తాయారుతో విజయకోటి విమానమున 

భుజంగకాయిమయె వృాత్తాపనాళశినీస సర క్రీరయున కుశ స్థలిలో శాలిహోత్ళమహో 
మునికి ప్రత్యక్షమై తిరుమణ్రీకై తిరుమంగా యాళ్యార్లమంగళొ శా సనములతో 
"సవ సొయిందుచున్న వారు. 

శో ద్య్భిరేఫవర్షాం సుమనోరమాం తనుం 
బధ ర్తి సంజ్ఞా మివ ఏరరాఘవ 

స్సుపర్వరా జీన యదీయ నుంచితం 

ముఖం పదద్వంద్వమి నా పశోభ తే। 816 
అ. యదీయం= ఏవీర రాఘవులదియైన్న ముఖం= మొగము, సుపర్వరాజేన= 

మంచి పున్న మచం[దునిచేత, అంచితేం=పూజింపయుడినది గాన్కు పదద్యం 

ద్యం=పాదములజంట, సుపర్పరాబేవ= దేవకల రాజై న యిం దునిచేత, అంచిత 

వ=పూజింప(బడినదిగానువలె, ఉపకోభ కే=(పకాళించుచున్నదో? వీర 
రాఘవః =ఆవీరరాసువులు తనుం=తనళరీరమును, ద్వి రేఫవర్ణాం=తుమైదవర్థ ము 

వంటివర్థ ము గలదై, సుమనోరమాం=పువ్పుమువలె రమింపంజేయునది-గాన్సు . 

సంజ్ఞాం=తేన పేరును, ద్వి రేఫవర్షాం= రెండురేఫాక్షరములు కలదై, నువనోర 

మామివ= దేవతలను రమింపంజేయువది గాను వలె, బిభ ర్హి=భరించుచున్న వాండు. 

తా. చందుండు ముఖముతో సమానుండుగా, ఇం దు6డు పాదముల నర్సిం 

చువాండుగానుండు ఏరరాభఘవస్యామి దేఐతేలకు నునోవారమై పువ్వులవంటిదై, 

(భమరళచ్దార్థ క కద్విలేఫమను తుమెనవలె ' నీలవర్ల మై నశరీరమును వీరరాఘవశబ్ద 

స్టద్విరే రేఫ సలు గల తన పేరునువ తె ధరించుచున్న వాండు. 



56 . విశ షగుణాద ర ము 

. వీరరాఖఘువుండును జమళ+త్కారి యార ! 

సంజ్ఞ్వయనువునం దనువును * సం(గహీంచె 

మొగముసరణిన చరణాబ్ద యుగము గాంచె 

మటి ద్వి రేఫవర్ణ మనోరకేమమును గాంగం 

దగి సువర్వరాజసనుంచిశతమును గాం, 

టి. ద్విశేఫము=రెండుశేఫములుగల (భ్రమరపదవాభ్యము తుమైదయు,. వీర 
శువపదపాచ్యయ స్వామియు (శ్లేవక్రమాలంకారములు.) 

కృ శానుః.__- 

వయస్వ! కిం సన్నహ్యూసి. ఏీరరాఘవ స్తవనే యదసిన్నపి 

పన్నగనగనాథ ఇవ పరధన గ హణ పర త్యాదయః (పాదు 

వ్యంతిదోపాః | 817 

సఖా! సన్నాహపడుచున్నా వేమిరా? ఈవీర రాఘవుని' 

వినుతించుట యందు, ఎందు కనిన, నితనియందు నాశేంక 

టాచలపతియందునలె పరధనపర త్వాదిదోషదూపషణములు: 

(పకర్ష ముగను గలిగియున్న వి గనుక, 

వ్ ఖ్వావసుః — 

త తాస్మదు క్తేనై న తత్పమౌాభానేన పునర తాపి సంతో్ష 
వ్యమాయుష్మ ఆాభనతొ; వొమరతే! రమతే నక న్యమనో 
వీరరాభఘ వే Ex 318. 

అందు, మావచఛియించిన యూాసమాభానవచనముతో చే యిం 

దును ఆయుష్ముంతుండ వై ననీవును సంతో షింపవలయును ; 

ఓీనుందముతీ ! ఎవనివుతి యీవీరరాఘువ చేనునందు నానం 
వము నొందకయున్నయది ! 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్స క్వేతిహాసనసహి తము, 267 

వ్భ॥ స్వయ సాధ్యజగ జ్ఞని స్పుతనుపల్లా లా మౌంకితో రఃస్థల 

స్ఫాయోా చేవపరంపునూక- కృతనుతి గై కామాయ “శీశాదిభిః 

వ మోరణ్యపతి ర్విరాజకి గతి గాం తోసదృక్సాహికీ 

ధీ వొంత్యాయు రరోగతాధనయశో మో మాొద్య సేతావతాం॥ 

అ. న్పేకు - సాధ్య - జగజ్జనిః = తనచూపుమ్మాతముచేత నే - సాధింపంద 

గిన - జగత్సృృష్టి గలనాండున్సు సుతేను _ పత్ - లామా _ అంకిఠ-ఉారః స్థలః= 

తన నీ) మైనల క్షీ యొక్క _- పాదమందలి - లత్తుక చెత _ గు ర్రింపంబడి న - 

వక్షఃస్థలము గలవాండుకు, సామె దేవ=సామాత్తుగా నే, పరఃపుమాక్ =పరమ 

ఫురుషుండును దామొయణీశాదిఖి;=ళివుండు మొదలై నవారిచేత, కృతేనుతిః= 

చేయంబడినసో త్రము గలవాండునెన, వీతురణ్యపతిః = ఈవీమారణ్యయునకో 

పతియైన వీరరాభువుల్కు (దాషూసద్భక్ - సాహితీ - ధీ _ కాంతి - ఆయుః-- 

అరోగతా - ధన - యశః -_ మోత్త - ఆది - అపేమావతాంజ(దాక్షతో సమా 

నమైన - సాహిత్యము - బుద్ది - ఓర్పు - ఆయుస్సు - ఆరోగ్యము-(ద్రవ్వము- కీరి- 

మోక్షము - మొద లైనవానియందు _ అపేక్ష గలవారికి, గతెః=దారియ విరా 

జతి=[పకాశించుచున్నా (శు. 

తా. కటాక్షమ్మా తముచేత జగత్సృస్టి చేయుచు, లక్షీ పొదములంవలిలా- 
తుూరసము పక్షుఃస్థల మున గు_ర్చించుకొనుచు, రు దాదులస్తో తము క కొనుచు, 

ఈవీమెరణ్యమున సాకుతుగా పరమపురుషు. డైనవీరరాభుస్నామి పాండిత్య 

'మ త్యాయురారోశ్యాదు లపేక్షీంచువాది కిచ్చుచు. [బకాశించుచున్న వాండు 

సీ. ఎవనిసంకల్ప మాశభువనసంఘములకు 
జన వావనవినాశ $జననభూమి, 

ఎవని యురంబ యాగfభువన మాతకు మహో 

చారుతలవిశాలశే చం[ దశాల, 

ఎవనిగుణావళి $ భవభవాన్యాదిదే 

వావళీవినుతుల $ కాస్పదంబు, 
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ఎవనిపరత్వంబు $ డవిజ శేఖరులలో 

(శుతిశిరః[పకరంబు 4 (శుతముపజు చు. 

"లే. నకంజ వీ కౌవనాధిపుం + డర్థి కర్ణి 

నువుతి సాహితి ధృతి నీతి $$ శమును దమము 

నాయు వారోగ్య మైశ్వర్య శ మనిశయశము 

మొదలుగా నోయ నీయంగా 4 ముఖ్యగలియ, 

టి. వారుతల=సొనసెన స్థలయుల'చేక, భనభ వాన్యాది=పర మేశ్వరుండు 

"పార్వతి మొదలైన, (శ్రుతి శిరః ప్రకరంబు=వేదాంతేసయూవాము, అర్థ కి ఆయా 

“చకునికి, అర్థిక =కోరికతో, ఓయక = పరుస గా. 

కించ. 

వృ॥ ఉపే వే మ్యవ్ మోచన మున్నత స్పదా 

సువర్ణ వలా ల్లా సుమనః పుపోఒ(శితః | 

అహీన సే సేవా హరిచందన స్తనో 

త్యుపా(శితానా ముచితాం 'సువాసనామ్ | 820 

అ. సదా=ఎప్పుడును సుమనః ప్రషా = దేపతీలను-పుపష్పుములను-పోషి0 

కవలియ'నెడే లక్షీ తోను-సంపంగితీ లతో, ఆ శితే8= ర్జు ర్ లు ర్మ లో Py 3G Uy [1 UA ch య 

షా 

ద్దలె నవారిచేకను నేవింపంబమనడైెన, వారిచంవనః=వారి యనెడు వారిచందన 

"వృక్షయ్న వీకాపనం= ఈవీకూరణ్న మును, ఊఉ పేళ్య= చెం, ఉపాళశితానాం = తే 

"ఆ|[శయింపంబడిన బె, ఉన్నతః=పాడ వెనదె ,అహీన నేవ 8=సర్బరాజు చేత _షె 
ర యి | 

న్నాశయించినవారికి, ఊచితాం=కగుమైన, సువాసనాం=నుంచిభఖావనను - 
మం-చిపరినుళమునుక్, తనోతి = చేయుచున్నది. 

తౌ. మంచిపువ్వులు గలసంపంగితీాలతోం గాడి, సర్పశేేప్థ ములతోను 

గూడి, పొడవైన వారిశంచనవృశ్షయువలె దేవతలను బోకి పించునట్టి కనకవ్ని 

'తాయారుతోం గూడి, ముహోన్నతకుం డై, మహోన్నతు శై శెనవారతో ఆదిశే 



క ఊద్పళావాంధ్ర పద్య టీశాతాత్స ర్వేతిహోససహితము,. 26% 

?౫భూాడేన యావీరరాఘవస్వామి, ఆవీమూరణ్యమును జేరి త న్నాశ, 

"ఆకె మహుంచివాసననువలె, మంచిఫావననుం గలుగంజేయుచుండును.. 

నుణియు._ 

ము హితూవనికా హరిచందన మిదె 
= వేళల సుమనస్పశముల్ల సితము 

రవర్హ్తి నమేతము $4 సహదహీన 
వమ (_శితశుభవాసనాశే పదము కనుము? 

కాయ హీానపదము= సహించునట్టి సర్ప రాజులకు- ఆదిశేషునకు స్థానము. 
గా రము) 

వరత విమానం పేంఖయ న్న గతో ప్శ్ష్యు సం్యపత్వ 
ఏరా! 821 

హుం అకొక్క_(సక్క కుకా విమాన మానయించుకొంచు నె 
“ సపసముంగొని జ విం జేనికొని. 

ఇ9్రైరి------ఇది - అక్క_డిచెజువుకు తూర్పునను మూలమండపమున 
నూ ఊూండు భూతేశ్వరుని దేపస్థానమందలి యాభూ లేశ్వ రుండును 
న భకాతరాజములతో దర్శింపంబడు చుండునది.) 

ఇ ఇ్రురియే... కీ యాదికేశవ స్వామిసన్నిధి ముందున్న దానికన్న 
౫”-= బుల్యారంభమందు గోప్రురమండప (పాకారాదుల నిరాణములో 

ఇ త్భగ్పుహమునకు 'నదుట ఆస్థానమండపారం౧భ మందు దానికి తగిన 

"ఆ అశేంచనందున ఆకై౦కర్యనిర్వావాకుం డైన తొండమాక్ చక 

యూ 'సాయించినస్వప్పపకారము ఆచెజువులో ఆ_సంభములను కని 

-డాని | పతిమావిశేషములతోడి స్టౌ ల్యౌన్నత్యములనుబట్టి యొట్టివా 
కం జుట్లువడకపోయి చింతా కాంతు( డై యుండునా రాజుస్వస్న 

అణ ల ఆభూలేశ్వరుండు తానేతెప్పీంచెదనని తెలిపితనభటు తెన మ 



మాంచి అంసలివె ఛభవములతో యతిరాజులకు (ప్రత్యక్షమై యున్న ఆస్వామిని 

-ఆయతి రాజవల్లి శాయారుతో నేవించుకొంచు నుండుండని నియమించియుండు 

నడి యిష్కటికిని కనుంగొనువారికి ఆతు _సంభాలగంఖీ రాకారము లాశ్చర్య 

వరముల యున్న సన్నిధి వై భనములతోను, మతి (శీస్ముదామానుజముని పర 

“ముని కూరనాథ (ప్రభ్యతిసర్నిధుల వై భవములతోను, మజీయు మఠస్మత 

రాము తో అంవంవఖి యుక్సవానుకూలాంత రాళ బం 

-గాళాలతోను విచితతరమై యుండు. నీతో ౦డమండలమందలి (శీ పెరుం 

"జాదూ రై యుండునది. 

"మ్బ! ఏమో భూత పురీ నిరీహీతి చనీ దోవాపహం తీ నృణాం 

(శీనా న్యతగుణాల్ది రావిరభవ(దామానుజాఖ్యో మునిః 

(తయ్యం తామృతసిేధు మంథనభవ బె ద్దైయంగవినాత్త్మ్య కం 

విజ్ఞానం యదుపజ్జ మేవ విదుపా నుద్యాపి విద్యోత తే! రారా 
వ 

అ. గుణాబ్ధిం= స కలసరుణసము మం డైన, (శీమా ౯ =కజాభ యవిభ్యూత్యె 

న్ా పర్వముగల, రామానుజాఫ క్యమునిః= (శీను చామానుజులు అను తిరునామము 

“ల మునులు, య(తే=ఎక్కొ_డ, అవిరభవత్ =అవిర్భవించికో? (తేయ్యంత - 
"అమృత సీంధు - మంధన - భవత్ - వాయ్యంగనీన - ఆత్త కంజ=వేదాంతములనె 

౭కు _ పాల సము స ముయొక._ - తేఅచుటవలన - కలుగుచున్న _ వెన్నవిశేష 

ము స్వరూపముగాం గలదియెన, విజానంజవిశిషూ చె సలేజూనము విదుషాం౦= 
యా ఖా రుం బ్లు 

కుద్యాంసులలోో యత్ - జపజ్ఞ మేన=ఎవెవలన జ్ఞాపకమే యె, అద్యాపి= 

“ఇప్పుడును విద్యోత తే= పకా శించుచున్నదో? య్యత=ఎక్క్టడ, దోపాప 
తాం తీ=దోషములను పడంగొట్టునదియైను సా=ఆ, ఏపాభూత పురీ= ఈ | క్రీషె 
అఈుంబూదూరు మయా=నాచేత్క, నిరీక్షీతదచరీ=చూడంబడీనది. 

తా. ఇదో సకలదోషములును ఫరిహాకంచు నీ శ్రీపెరుంబూదూరు నేనుచూ 

-శుతె న, ఇది-పూలసయ్ము చదమువ తటేచినయమృతీమునువ లె వేదాంతములందు తెలి 



ధపద్య టీకా తాత్వ ర్వేతిహాస సహితము. 271 

పించిన విశిష్టాద్వైత విషయమును విద్వాంనులకు (పధానజ్ఞూపకమునుగా€ గలి 

గించి సకలసవ్దుణసము.ద మైన (శ్రీమ['దామౌానుజ మనులయవ తార స్థలము. 

చూ (లీరాజి, పు[(పభూతిభూతి పురి ఏఫవైంపంబడెకా నూకు ముక 

(శీరామానుజమానిమాళి సుజనశ క్నేనూర్థి జన్మించెనెం 

చారా! వేదశిరోన్చు'€ తాబ్టిమభన౯ క మా యంగవీనంబుగ ౯ 

సారజ్ఞుల్ గనుగొం (ద్రుపేజ్ఞ గను దశన్సంబంధివిజ్ఞానమున్.. 

హూయంగవీనయు=అప్పుడే దీసిన పెన్న ఉపజ 
వూ 

టె, (సభూతే= (ప్రసిద్ధ మైక, 

గను=ఆవ్యజ్ఞానయుగాన్సు తత్సంబంధి =ఆ రామానుజ యునిసంబంధి యెన్క (రూప 
దు వ్ 

“కాలం "కారము. ) 

ఫే వు దా మూనుదజమునీం ద వరనము. 
WwW C7 WE 

(శీమదా)మానుజమునీం(దులు---వీరు - క్రీసెరుంబూదూరిలో (కీయాదికేశవ 

-స్వామిసన్నధికిముందు ఆసూరికేశ వా చార్యులవలన కాంతిమతీ చేవికి తిరువనం 

'తాళ్వానునంశమున అవతరించి, ఇళల్రైయాళ్వా రని తిరునానుము ధరించి; 

యాదవ ప కాళశులయొసప్ష విద్యాభ్యాసముతో (శుతిస్న లు లధికరంచి, క్యా 

స మనుశోతి కహార్థయు విని సాగ్గయ సాధించి చోళ రాజుపు తికి శ్రీపొదతీ 

ర్థయుశే (బహ్తారక్ష స్పూను తొలథరి; పాండ్య రాజుసభలో సరస్వతిని (శీఫా 

ప్యుము చే మెప్పించి, తిరుక్కో_ట్టియూర్నంబిగారియొద్డ తాము పదునెనిమిది 

మార్లు తిరిగి, లభించినచరమన్సి*కార్గ ఘు అక్కొ_డిగోపుర మెక్కి. అందజకును 

ప్రకటించి; తమ ఆచార్యు లేన ఆశ వందార్లు పరమపదమునకు వేంచేయునపుడు 

వారి వేలిసంజ్ఞ కనిపెట్టి (బహ్హాసూ తీ భావ్యము ర-చియించి్వి | శ్రీణగన్నా థమున 

డ్రీపురుపో త్రముని సేవింపంబోయి, తమనిదురలో వారిచే మోసికొనంబడివచ్చి 

విడిపించినకూర్యాచలముతో నీించోచలమును సేవించి; తిరునారాయణపురమూ 

నకు బోయి అందుండి ఢిల్లి కె బోయి అందుండి బూబు నాచ్చారుతో చెల్వ 

వీళ్లను ఆమేల్లటకు చేంచేపించి, శేషా కారమున వేయిఫణములతో అక్కా 

డీపం(డెండువేలజై నులను జయించ్చి కోవెల పెరుమాళోో_ వెల తిరుమల తిరు 



972 విశ పగుణాదర్శము 

నాలాయణపుర ఫురుపో త్తమ సాల్మగామ బదరికా(శమ నెమిశారణ్వాది. 

దివ్వ దేశములను సేవించి మంగళాశాసనము వేసిరి. 

(వీరపంచాచార్యులు--వీరు -పంచసం స్కారతి రుమం_తద్వ యాళ్థ ములు సా- 

యించినపెకియనంవిగా రును, చరమళ్లో''కార్థ మును సాయించిన తి రుకో్క్యో_ట్యూ 

ర్నంబిగారును, శ్రీమ_దామాణ మంతరాజమును సాయించిన తిరుమలనంబి * 

“గారును, సవా(సకాఖార్థ యును సాయించిన తిరుమా లెయాండానుక్, అంతి 

మోపాయయమయును సౌయించిన తిరువరంగ ప్పెరుమా ళరయరును _ వీరి పంవా- 

చార్యులు.) 

(వీరతిరునామములు--అనం తాళ్వానువలన ఇ లై యాళ్యా రనియు, ఆళ వం. 

దార్ల పలన మొవల్వ ననియు, తిరుకోటూూర్న ంబిగారివలన ఎంబెరుమానా' 

రనియు, నంజెరుమాళ్ల వలన ఉఊడయవరు లనియు, తేన "ప్పెరుమూళ్ష వలన రా 

మానుజముని యనియు, చూడిక్కొ_డు త్త నాచ్చియారుపలన కో నెలణ్ణ ననియు, 

పాండ్యరాజుసభలో సరస్వతివలన భాహ్య కారు లనియు ఓీరితిరునామములు, 

(వీరువిరచిం చిన ౫ ంథ యులు వ్యా సన్నూ త ఫామ్య, గీతాభావ్య, తీర్క_భౌా 

వ్య, వేదాంతత త్ర (సార, వేదాంతసం[ గవా, వేదాంత పదిప, న్యాయామ్మ 

త, చారదీయపాంచరాత, రంగనాథ_స్తవు గద్య తయాద్య నేకస్వరూష 
(గంథములు. ) 

(వీరిశిష్యులు--కూర తాళ్వ్వాక్ మొదలు-అనంతే అకలంక్క, అరుణప్పురు. 

ఈయుణ్లి, ఊఆక్ళ_ల్క కరంజ కోయిల, గోమఠ, తిరుక్కోలూర్ , తిరుమో 

కూర్ , నడాదూర్ , నడువిల్స నెయ్యుండి, పిళ్లై , మాడిభూషి, మిళగు పదాం 

త్రి శిట్టియూర్ శిరి, అను-ఆళ్వాక లును, మొదలియాండాక  మొదలు- పెరి 

య శిరియ, కుంజప్పురచ్చి, అరయ, అమ్మంగి, అయ్యర్ , అళవందార్ , ఈయు. 

క ఈశ్వర, మారుతి, మారొ"న్నిల్లామారుటి, సోమానీ, అను-ఆండాక లును, 

కిడాంబియాచ్చాక్ మొదలు- శిరియ, కణియనూర్సిరియ, అచ్చి, ఈచ్చం బాడి, 

ఎన్న, కొంగిల అయ్యాపిళ్లై, తూయప్పిశ్లై, అను-ఆచ్చాక లును వడుగనంబి 

మొదలు-కురుంజ్కు పంగిపుర, చాపి, ముడుం'బై, బురుదూర్, మళీపూర్,. 
4. 
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తోండనూర్, కొమాండూర్, తిరుక్కురుగూర్ , శ్రీవిల్లి పుత్తూర్ , (శీపరాం 

కళ ఆను-నంబులును; (శీభట్టర్. మొదలు- శీపరాంకోశ, (శీగోవింద, తిరువ 

రంగ, అళేగియమణచాళ,  తీరుప్పల్లి దేవరాజ, వరందరుంసెరియసెరుమాళ్, 

ఉఊళ్లూ ర్చెరియ పెరుమాళ్ , నంబియూర్, (శీరంగరాజ, అను-భట్టర్లును; (శీకుల 

శేఖరజియ్యర్ మొదలు.ఆళొ కొండపల్లి, ఈచ్చంసాడి, గోవింద, సాల(గా 

మృ తిరునారాయణపుర్క తిరువాయిమొట్రీ, తిరు వెళ్ల రె, తిరునుభ్రేశి, తిరు 

పుల్ క్ర, తిరుక్కొాడందెె తిరుముప్త్రం) తిరున్నినయూర్ , తిరుమాలిరుం 

శోలె ) అను-జీయర్జున్సు తిరునారాయణపుర_త్తరయర్ , వెందలు-పెరువూల్ 

కోయి ల్పెరుమూళ్ , రాజనారాయణ పెరుమాళ్, రాజమహేం[దప్పెరుమాళ్,, 

తిరుపరంగమాళి” , తిరువాయిమొల్రి, తిరునగరి, తిరుక్కురుంగుడిి తిరుక్కా 

క్ఞాప్రర, తిరువనంతపుర్య తిరుమాలిరుంకోలె, తిరువేంగడంపిశ్లె, తిరుననై 
షా 

యూర్ , అను.అరయర్దును ఆనూరి పెరుమాళ్, మొదలు-కిడాంబి, అమ్మంగి 

ఆర్మా-ట్లు, పట్టని, ముని (శీకుల శేఖర, అను - పెరుమాళ్లున్వు ఎంచార్, మొ 

దలు-కరాంజిసోమయాబి, పెరియకోవిల్వళ్ల ల్, అణియరంగ త్తముదక్ , 

అన్కుఆండాక లును; పట్టరఫిరాక డాసర్ మొదలు- శీవిల్లి పుత్తూర్ , [శీనారా 

యణ, (శీగోవర్టన, (శీశఠ గోప, (శ్రీరామానుజ యతివర చూడామణి, ప 
wan 

విల్లి విశ్లెయురంగావిల్లి, తిరువేంగడ, తిరువరంగ, తిరుమాలిరుంకో శె, 
శ 

తిరువాయ్మొట్రి, విశ్లైతిరువాయ్ మొడ్రీ, తిరువత్రుతిప'శే 'నాట్టు, చానమాము 

లె, అజ్రకియమణవాళ, పేరరుళొళ, మక్తిళలంకార, అను-దాసులునుు, వీర 
సుందర బహ్మరాయర్ మొదలు-జగ'న్నాథ, వీరరాభఘవ, అను బహారాయర్దును; 

రామానుజంపిళ్లౌక  ముదలు-తిరునగరి, తిరుకురుకె వ్పీరాక , అను-వీళొనును | య య దం గణ 

గొ మఠ త్తయ్యర్ ముదలు- పెరియ, శిరియ, వె తమానిధి, అను-అయ్యదధ్దను; 
చ రా ఎబి య 

మణీ, అరుళాళ ప్పెరుమూ ళ₹ంబెరుమానార్ , ఎం బెరుమానా ర్మెల్వవ్పీక్లై వంటర్, 
- + . స్యా 

.శుంటర్, అరియవర్, ఆంటపసర్ , అనువారునుు నుతీయు తిరువనంతపు 
ర త్తమ్మె; వెందలు-తిరువాట్లార్ , 'తిరుకణ్ పరిశారం, తిరునరైయూార్, తిరు 

స్పతి, తిరుకల్ణపురత్తు, అత్తుళాయి, అమ్మంగి; ఆండాళ్ అను . అమ్మైయా 

18 
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ర్లున్యు నాయకి ర్లేవియార్, మొదలు-పెరియపెరుం, శీరియపెరుం, తుయ్యె 

రుం, తీరుకొ_డందె తుయ్య వాయిరం, సెరుంబూదూ _ర్థిరువరంగం, అను_ 

దేవియాధ్దును; పొన్నాచ్చియార్ , మొవలు-కొంగివ్పిరాట్రై, దేపకివ్పీ రాటి, య 

తొరాజఐల్లీ, పంకయచ్చెల్లి, ఇన్ని రుపంజి, అనునాచ్చియార్టును; కూర తాంటాకా 

చూడిక్కాడుతాళ్ , మొదలైన అమై యాసును-వీరి శిష్యులు.) 

వీరిలో డెబ్బదినల్దురు నీంహాసనసు స్థులు--వారు- ఆళవండార్ పు[తపా తులు- 

చొ ట్తనంబి, వ ప్ శ్రయప్ప ఎన్నాచ్చాకా, "పెరియనంబిగారిపఫుుతులు - పుండరీకు 

లు "పెరియతిరుములై. నంబి గారిపు తులు - తిరును'లై నంది, రామానుచక్ వి ల్ల 

తిరుక్కోట్యూర్న్యంబి గారిపుతులు- తెర్కాాళ్వ్వాక్ , కూరతాళ్వాకా పుత్రులు. 

ఛట్టర్ , (శీ రామప్పి శై; మొదలియాండాక పు(తులు- కందా డెయాండాక్ ; 

మణి నడువిలాళ్వాక ౨. గోమఠ తాళ్యాక€ , ముదలై నవారు. . 

వీరిలో ఉఊ _రృమ్మాశ మన్గులు ఏళ్నూర్లురు, ఏకాంగులు పం డెండువేగురు. 

ఈయేకాం౦ంగులందణజును, నంబులలో కొందటును, అరయర్ష లోకొందణున్యు 

కొత్తె మ్లలలో కొందును, దానసులందటజునుు మచీ-కూరతాండాక, చూడి 

కొడుక్తాళ్, మొదలైన యమృగాష్టన్కు చాత్తావ(గశీవైఫ్ల్యనవుల్యు తక్కిన 

ఆళ్వార్ ; ఆండాక్, ఆచ్చాక, ఆరయర్ , జీయర్, భట్టర్ , "మొద లై నవా 

ర లందటును, మజే-అమైయార్ , జేవియార్ , నాచ్చియారు లందటును. 

భా తిన శీవైప్ల పువులు. 

కంచ__మతీయు. 

వృ! కామాది వై రిగణ ఫీనానవద్యేనిజ నామా భిలాపగరివా 

వె  మానికార్యననుభామావనానచననీనాతలిలంఘీనుహిమా 

"కీమా ననూనక లసోమాననో వినులభామావమానితరవిః 

శేమాణిజృంభ యతుభూమా వము(త చసరామానుజో యతి పలిః॥ 
అ. కామాొది- వే రిగణ - భీమ-అనపద్య - నిజనాము _ అఫిలాపగరిమా= కా 

మృకోధాదులనెడీ - శ తుసమావహామునకో - భయంకరమై - నిరోవమైన _ 

తనే ఫేరిని - కీ _ర్లించుటయందలి గౌరవము గలవారును, అవనౌా 2భూమీయం 
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దు, వై మానికార్య - సమభూనూజ దేవత లకు గురు వైన నబ్బవాస్పతికి _ సమాన 

మైన న_క్షృత్నాతిశయమయుగలవారును, వదననీమ - అతిలంఘీ - మహిమా = 

వాక్యాంది  ఘులమత్ - దాటునట్లి _ మహినుగలవారునుు అమానకల = 

సోమాననః =కొఅంగ శేని కళలుగల - చం ద్రునివం'గ యు ము ౫లవారును, నిము 

లధామ - అనమాని'గ్లాం=నిర్మ లమైనకాంతితో- _అపవమానింపంబపిన సూరయ్యండు 

గలవారును - - వసూ ఎంత (శ్రీమాక్ రామానుజ; యతి పతి? =(,త్రీము దామా 

'నుజమునులు, భూహా= ఈలోక మందును, అము చ= సెలోక మందును, EN 

మాణి = చేమములను, జృంభ య కు =నర్జి బ్లం! జేయు దురుగాకో . 

శా, అరిన నడ్వర్ల ములను సివారించెశు తిరునామము గలిగి బృవాస్పతిపలె 

వాన్ని త్వమును ౫లిగ్సి తనవాక్యః ఘులచేతీను అతిమనవా తే (యు గలిగి సూర్యు 

ని మించిన కాంనులును గలిగి చం్మదుని మించిన మొగమును గలిగిన యూన 
od 

62 

_దామానుణఘునులు ఇవహాలోకనుంమను పరలోకనుంచును గూడ. చీమములం 

పిల్ల జేయుచుందురు గాక. 

నీ కామాదిదోవను + ల్కామించి కావింపం 
గానీనినామము శే ల్లల నిథాన 

మాదిత్యులకును నుశవో చార్యగునిమన్ 

పను సె మించినమునీశేషకు నిదాన 

మాభాంతీపతి * వేభాంతీవతి 

వైన మోాటిన మహీ? మాతిభూమి 

యా సోన ముసామని $ వేసారి వేమాటు 

నోమనిమాసున శ గోముగీము 

"లే. ధామనిధి నగును ద్రాముశేధామనిధియు 

నన నునునుసోభి రాను రాశేమానుజనుని 

యఖలజనులకు తేమను శ లతులగమెల 

నిచ్చు నిచ్చట నిచ్చలు 3 నిచ్చ వాచ్చ. 
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టి. కానీని=కలుగంజేయని, నిధానము=ని శేపము, మనీష=బుద్ధి, నిదాన 

ము=ముఖ్య కారణము , వభారతీతతి = వయివిధ ములవాక్యమావాము, మహి 

సామని=సగమని, ఓమని=ఇస్త్రపడని, గోముంగీ.” డ్ల గోమునకు + గృవామైన 
ల 

వారును, మరయ లేళ మానస సునిధి= అతిశయించిన 
ల Le “ల నం, 

కాంతుల నిన్నేస స ్య్యవననులు రారురోకుందార్యాకి _ చశ్రవతలకును, 
క్ సన వంచిమనస్సు న! 

మ-, అతిభూమి= మహీమల చేత అతిశయించినవా గును, 
EN 

ఘం నునఖి 994 

భావ్యవచనము, పర వాదినం= | పశ 
రంజయతి బుభా

 

అ. యదీయో కి 8= ఏరామోోకీ మ. 

దిన్సిఅజయతి= అవమానపజచుచున్నదో-గొ కై నువ లెంచేయుచున్న దో, అనఘం 

=నిరగోవమైన, బోధం= జ్ఞానమును, సంజయతి = ర్చుచున్నదో, బుధాక = 

జానులను, కంజయతి= సంతో వపజచుచున్న దో, వ్యధాంచ =వారిబెాధనుక 
లు 

ఛంజయతి=పడంగొట్టుచున్నదో), సరామానుజయతిః=ఆరామాజమునులు, జయ 

తి=సర్యోత్కసులుగా నున్నారు, 

తా. ఆరామానుజమునులు తమభావ్య(పవచనముల చేత పరవాదులను జు 

యించుచు, నిర్మలజ్ఞూనమును. గలిగించుచు; జ్ఞానులను సంతోవపజచుచు వారి 

దుఃఖములను పడంగొట్టుచు, సర్యోత్యషులుగా నున్నారు. 

క, ఆరామానుజయతిపతి 

(కూరాత్తులతతి జయించి $ కొ విదులతతి౯్ 

"వే రంజించి వెతలతతి 

వారించి విబోధవితతి * వగ6 బూరించెన్, 
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ట్. కోవిదుల=జానులయొకి,...., విబోదవితతి=ఎజూననమాది వీ టాం థ్ నే లెధి 

అన్యచ్చ---నుజూక టి. 
వా ns ల శో త మోనూంసాశా స్త్ర (పముథనపరికలితబుధజనానందా 
లవణము నేః పబంభా లత్ముణపూరజశ రాఇవ జయంతి॥ 325 జ. 

అ. నేమిమాంసాశా స్తం - (సమఖథన _ పరికలివ __ బుభజవానందా= 8 
pa) De 

మోమాంసాశా స ముయొక్క, (అమో - మాంసాశ_అ స్థ)=త బాం సుల 
an wr) 

ఆ స్త్రముల చెతి) పర్నాలోసనముేస (నవాశపంుదుట చేస) ఏర అొంవంబకీన 
జాని ఖీ ( } ణీ 

విప్పృజ్జినుబ యొక్కయు (దేఏసమూా తాముయొుక్క్యయు) ఆనంసము స బనియను ర్ల శం ల 

లక్షణము నేపబం ధా3=ఆ [శీ రామానుజుల (పబం ఎస ణహూార్నాణశ గ్ర 
పాళీ > 'నువాత రాళ న 
వ=ల కు ణా, గజుం చన లీ, రాములచాణ మున బాయుంతి = సహనోంత న్స రో, లీ U Aa ww) duh ము గ. టీ కా 

మగుచునా వి. 
a గం 

తొ. ఛాగ్నసులను అ అ సుబ చే. బడుంగొక్వా సో ఆంగ ములుగ గగన 

1శీ/రామబాణ ములు: బె మీమాంసా శా స్ట) యును స్మా కోసల టి WN BRING 
0. స 4 

నానంవము ౫బెగిం దిన ఈరంామానుజ ఫబంఖముబు సంక్య rn బె 
వి om భ్ Ye హా. 

యున్న . 

క. ఏమోనూంసాశొ న 
bree 

పామాణన!। పమథనమునం శీ | బముగ॥ పదముల్ 
a 

రామాశుగనుబవ తె నా 

రామానుజసత్ప్ర బంధశరత్నము "లెనంగున్ . 

టి. ఏమిోమాంసాళొ స్రామందు [సమగ WN రేక 

చేస (ఏమా? మొాంనానగుబ అ స్త్రముల సమయము గక వా+త యు. గ 

చేస) (శ్లేసోపనులు ). 

గ్య అ(త్రక శ్చిచ పశ్సీ మో విపన్స్ తామిస్థి మేన మవుజిషల (పణమగ్॥ 
si pr] 

వ. ఈసిషయముబు ఎదుగు వేని విద్వజు గే సరుం డారు ఈనిఫ 

మున సరినకూల్సి (పతిదనముము (బణమించుచున్న వొండు, 
ల 
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చో రామానుజాయ గురవే నరవేవభాజే 

"శేపాయ ధూతకలయే కలయే (పణామాకా 
యోమాద్భశానపికృశళాక౯ా పరిసాతు కామో 

భూవమావవాతర దుదంచిత బోధభూవూ | 827 

అ. యః=ఎవండు కృళశాక్ =దీనులమైన, మాద్భళానపి=మాపంటివారినిగా 

డ, పరిపాతుకామః=పరిపాలింపం గోరికగలవారై, ఉదంచితబోధభూమా= 

తగిన జ్ఞా నాతిశయము గలవారె , భూమా= ఈభూమియందు, అవాతరత్ 

=అవతేరించిరో ? నర వేషఖాజే=మనుప్యు స్వరూపమును బొందినవారై , ధూత' 

కలయే=ఎగురంగొట్టంబడినపాపములు గలవారి, శేపాయ=ఆదిశేషులె న, రా 

మానుజాయగురవే=ఆరామానుజులు అనుగురువులకు, [పళామాక్ =ననుస్కా_ర 

ములను కలయే= చేయుచున్నాను. 

తా. ప్నులై నమమ్మును గూడ పరిపాలించువాశె జ్ఞానమును బోధించుచు 

సకలదోవములను పరివారించుచు, ఈ నరస్వరూపములో ఆదిశేపావతారు 

లైన ఆరామానుజగురువులకు (ప్రణామములు చేయుచున్నాను. 

క. రామానుజగురు నరవే 

పామోదవి శేషు నేవు 4 నావాతదోవుకా 
వేమాజును (బణమించెద 

"వే వూదృశుం (బోవ బోధశేవిశదవిభూమన్ 

టి, వే=వేగముగ్శా బోధ-విశద _- విభూషుక్ =జానమనెడు నిర్మలమైన 

భూషణములు గల. 

(| 
Xl ఇతి ఏతచ్చాకర్ణ వ్రతం! 828 

వ. అని యిదియును వినుదువ్రుగాక. 

శ్లో రామానుజ యామునతీర్భ చేవా 
పరా వుదీతె నరకం నిరోద్ధుం 

శ్లో 
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తయో; పురాణః (పణినాయగీ తాం 

తస్యా నవీన స్తు తతాన టీకాం॥ 999 

. యామునతీర్థ - సేవాపరౌ=జయమునానదీసంబంధ మైన తీర్థముయొ 

యామునాచార్యులయొక్క_- నేవయం దాస_క్టిగలవారైన, రామానుజౌ 

గాములతేమ్ముండు (శ్రీకృష్ణుండును యతిరాజులును నరకం=నర కాసురుని. 

నుక, నిరోద్ధుం=నిరోధించుటకు, ఉదీతౌ=అవతరించిరి తయోః=వా 

శ పురాణః=ఎముందటివాంగెన (శ్రీకృష్ణుండు,గీ తొః= భగవద్దీతను, (పణి 

=నీరి౦చెన్యు తస్వాః=ఆభగ పద్రీతకు, టీకాం = వ్యాఖ్యానమును, నవీన 

*పలివారె న యీరామానుజులో, త తానజ చేసిరి, 
*.. యమునాతీర్థమును "సేవించెడు (శ్రీకృష్ణుండు, నరకాసురాదులను సం 

ఏటుకై యవతరించి భగవద్దీతేను రచియించినట్లు, ఈరామానుజమునులు 

పనాచార్యుల సేవాపరతం[త్రు లె నరకమును నాశపజచుటకై యుద 

యాభగవరద్దీతకు వ్యాఖ్యానమును విరచించిరి. 

)రయుచు రాముసోదరులు శ యామునతీగసమంజసాదరుల్ 

రకనిరోధ నార వుదశీన౯ా జనియించినయందు కందు నొ 

రుడు పుశాణపూరువుండు ఫ్ గాధగగీతఘుటించె మించివే 

రుడు నవీనుడౌనతం డశనూనగ దానిక టీకవాకొనెన్. 
సమంజసాదరుల్ =నకృ_నియాదరము గలవారైన, అదనక =ఆకాల 

గాధథగా=హోకరూపయుగా అనూనగ =తేక్కు_వ లేనిదిగా. 

కృ శొనుః, 

త్య మేవం తథాపి తత్పథాను థఛావీనాం మేధావినా మపి 

రావమంతృ త్వాదయోదోపాః (పసిడాః॥ 880 
థి 

కృశానుయు.._ 

ట్రిది నిజం బయిన నితనిమార్షంబున నతిమేధాసమృద్ధుఖ కై 

క, పరావమాననాది (పకృషదోవంబులు (పసిదంబు లె. 
లు య. 
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తథాహి.._. అదేక దా? 
వృ! (గ్రీరానూనుజదర్భ్శనై కరసిక శిష్టః (పకృషై ర్లూూః 

QQ 

పూర్ణా నాంది దుపూంనుతాంత రజుపూంపంకానభుం క్తేక్యచిత్ 
ఆపహాంతేెదన మంతతశ్ముచితమం తద్దృష్టమాశు త్యజ 

* గ 9 జల్ల త్యాస్తాంకత్స ప్రనుతస్థి తె రపి సమం, పాయేణనాశ్నాత్య సా 

అ. (శ్రీరామానుజదర్శన - ఏక_రసిక ౩=(శ్రీ రామా నుజుల విశిస్తాదె పత దర్మో 

నమందు _ కేవలము రసికుతెన, శిన్నః="పెదలు, (పకృ షెర్లుణాః=అతిశయయు. , 
మా లు య అలు ౧. 

య 

లై నగుణములతో, పూర్ణానాం. విదుషాం=నిండినవి ద్వాంసువై ను మతాంతర 

జు పాం = వేజు వేఖుమతముల ననుసరిం చినవారియొక్య_ , పంకా=పం క్రియందు, 

కృచిక్ =ఎక్కడ నైన, నభుం శే=భుజించరు, అంతత$=లోంగు తద్దృృష్ట్రం= 

వారిచే చూడంబడిను ఓదనం= =అన్నము శుచితమం= =పరిశుద్ధమయ్యును, ఆ 

సౌజ-ఈ పెద్దలు, ఆశు=తోడ నే , త్యజతి=విడుచుచున్నారు, తత్ - ఆస్తాం= 
అది అస్లుండనీ; స్వమతస్థి తై సితె రపి=త మదర్శనములో నుండు వారితోను, సమం= 
సమానముగా, (పాయేణడబహుశా, న. -అశ్నాతి=భుజింపరు, ఆవాంతే=అయ్యో! 

తె. ఈరామానుజుల దర్శ్భనమం దుండువారు మహా సద్దుణులై లైనన్యు మ 

తాంతరుంగోే స్టిలో భుజించరు. వారు చూచినయన్న యు ఎంతెశుచియైనను, వి 
డిచిపెట్టుదురు, అదియె కాక్క తమమకతములోనివారతో నైన కూడ భుజిం 
పరు! అయో 

స! 

ఛా, (శ్రీరామానుజదర్శన( సవణుశే$ శేం౯ గుణ((శెమ్షు లా 

చారశేష్ణు లె యౌావు తాంతరులతోశసావాటు పాటింప ర 
వ్యా చేశే గనినకాభుజింపరు మ జెగీవ్యా రేని నయ్యా ర! మా 

వారంచుకా స్వమతస్థు లందొక రి చే శీర్షం జేర్చ ర వేళ లోన్, 
థి 

కించ__మ*జశీయు. 

వ! నై_షాంన్యాయ్య ఇహ ద్విజాన్వయజుపాం ఛాపా(పబంధ 

(శమోా। వేదే విశ్వపుమర్భ సాధనవిథా బద్ధాదనే జా గతి 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీ కా తాత్ప శక్యేతిహాససహితము. 981 

తీరం శీరపరయోనిజే రుపతో దై త్యారి దీవ్వా వృతం 
కోవాధావతి దుగ్గలబ్ది చపలో గోపాలక స్యాలయమ్॥ 882 

అ. ద్విజాన్గయజు పాం=|బావాణకులజను, లెను ఏ షౌం=-ఈరామానుజమత 
రాశీ జారీకి రాలు 

స్థులయొక్క్య, విశ్వవుమర్గ సాధ నవిథె=సకి లప్రురు షౌర్ధములను సాధించు కా 

ర్యమునందు, బద్దాద శే=నిర్భ యింపంబడినయాదరము గల, వేదే= వేదము జాగ 

తి సతి=సీద్ధయుగా నుండియు, భా హ్యప్రబంధ(శమః=(దవిడభా షో పబంధమాు 

లయందు పొటుపడుట, ఇవా=-ఈలోకమందు, న న్యాయ్యః= న్యాయో క్షమ 

కాదు, చై త్యా౭ిదీప్వా_ఆవృతం= విష్షుపకాశముచేత కముకొనయబడిన, శ్షీరప 
యోని ధేఃతీరం=పాలసమ్ముదముగట్టును ఉఊపగతః=.చేరినవాండు,  కోవా=త 

వండుగాని, దూ లబ్ధీ చసలః = పాలు లభించుటయందు చాపల్యముగలవాండ్యు 

గోపాలక స్య ఆలయం =గోొల్ల వానియింటినిగూర్చి, థావతి=పరుగికుచున్నా (డు. 

తా. ఈరామానుజమత( బాహ్హణులు సకలపురు హెర్ధసాధన మైన వేద ముం 

జేయు (దచవిడ పబంధమందు పాటుంబడుట పాలు కోరి పాలసమ్ముద్రముగట్టు 

నందుండియు, సాధారణ మైనగౌల్లనియింటికి పరుగిడుటవ లె న్యాయమెట్లగును? 

ఈ. వీరలు వారలుంబ తె భు*విం ద్విడవంశజు లై నవారలుకా 
అధ్య క అధ్యా జప టా 2 - సారపుమర్థ సాధనము $ నంస్కృత వేదము సిద్ధ మయము; న 

'వ్యారిగ దాంవిడాత్మ్య క| పశ+బంధపర్మిశమసేయలగోరు టా 

శ్నీరపయోధికీరగుండె * &ీరము కలన గొలం గోరుశే ! 
టె. తీరగుండె=తీరము చేరినవాండె, అల్ల నక్ =మెల్లలగా. 

కించ... నుజీయు. 

Xi ఏతన తొనువ ర్తినాం శేపాంచి చేపా చేష్టా నేష్టా వె దికా 
నాం పశ్య Se 888 

వ. ఈవముతవుంద కొండజయాణార మూాయది యావేదవిహిత 
కర, కర రులకు సమతము కాదు చూడు! త పీ ల 

ముంచంతః పంచయజ్ఞా౯ ద్రవిడ ఫణతి భిర్ళ వహాయంతోజ_నభిజ్ఞాకా 
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నిందంతో వాంత!యబ్లా నసకృదపి హా రేర్వందనం వారయంతే 8 

లుంపంతే శ్రద్ద చ ర్యాంయతి మకిగృహి ణాంవందనం కారయంతః 

నదే ఏవంధారయేంతః కతిచిదవిహి లే తె స్పంథీ.పం ల్యేవ కాలమ్ (| 

అ. పం-చయజ్డాక్. = పంచయజ ములను, ముంచంత్8 = విడుచువా రై )(దవిడఫణి 

తిఫిః=(దావిడవాక్కుల చేత, అరేఫిల్టా౯్ = =అజ్ఞాలను, , మోళాయంత = (భమింపం 

జేయువారె, యజ్ఞాక్ = ఒఇకరములె న జో్యోతిష్ట్రోమాదెయజ్ఞె ములను, నిందంతే 8= 

నిండించువారె, వాశేరపి=విష్లువునకును, అసక్ఫత్ =పలుమాల్సు, వందనంజ=నమ 

సారమును, వారయంతః =విడివీంచువానై , సద్ద్వేషం= సత్చురుషులతో డిద్వే 

వమున్కు ధాగయంతే౩=అవలంబించువారి, యతిం--అవీ=సన్యాసీవై నను గృ 
హిణాం=గృవాన్థులకు, వందనం=నమసాారమును కారయంతః = చేయించు 

చార, శ్రాద్ధదర్యాం= డ్రాద్ధక ర్మానుస్థానమును, లుంపంతే8=విడుచువారై, కతి: 

చిత్_ _కోందటు, అవిపి- కై కేవ= విధివిహితములుకాని కర లతో నే కాలం = 
సర్వ కాలమునుక్, సంక్షీప. ౦తి= =కడుపుచున్నారు. 

తా. ఈరామానుజమతస స్థులు కొొందటు (బహ్మయణ్ఞుదిపం చయ ములు విడి 

వై అజ్ఞానులను [దవిడవేదములతో (భమింపంటేసి కామ్యకర్శ లని జ్యోతి 

స్తో మాదీయణి ములక దూషించి, వారి నైనను పలుమాటుం నమస్కు_రింపక, స. 

త్పురుషులః నైనను చేరక స సన్యాసీ నె న నెవను గృవాస్థులకు వందనము చేయించుచు' 

(ౌాద్ధకర్ళ లను న్విడిచి, వేదో  కముకాని కర్మ లతో-సే కాలముకడపుచుందురు.. 

వ్ బహ్మయజ్డాదిక $పంచయజ్ఞ ంబుల 

విడిచి వీజిండికి దాాశవికము నొడివి 

"లేరంపంజేసి జ్య్యాశతిష్టో మముఖ మఖ 

ముల దూజి పలుమాబు $ వెలంగ్ చేయు. 

హరి నమస్మా_రంబు 9 లవలీికి, బో దోచి 

యవ్వారితో చ్వేవ $ మానహించి 
న్వమతేస్థు సంసారి $ సన్నా వనీనై నెనన 

“నుస్క_రింపల (జేసి శ మజియు శ్రాద్ధ 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్ప ర్యేతిహోససహీతము. 288: 

"లే. మునన మైనను వేదో క్షశీమును జరించు 

టుడిగి (శుతి నైనన్ఫృతినె న + నుడువ కున్న 
౬ — ఎ | 

కొన్ని కర్మ లచేతనే $ యున్నకాల 

మంత యును బుచ్చుచున్నారు 4 చింత తేక, 

టి. వొ = ఏ? J చ త్ర ఎ తిథి ఏడ ములు. (బివ్మయజ్ఞ్యదిక ము బ్రవ్మాయష దెవయడ్జ భూ యజ్న అ న్యగ్జె లు 

కించ_._వుతియు. 

వృ॥ ఘంటాఘోవం త్యజంతో హరిపరిచరణే సర్వలోకావిగీతం. 

ఖ్యాతం తృలోక్యమాతుళ్ళు 9 తిభిర భిహితం వైభ వంఖండయంతః 
సంకేత! శద్దమెవ స్ట చరణసలిలం స్వీయగోష్ల్యాం విబంతే 

Ga © 

శకేచిడ్భ పావయం౦'తే జగదభిదధతః కేశవం దోవభోగ్యమ్॥ 885 
cn 

అ. కేచిత్ =కెందబు, సర్వలోక--అవిగీతం = సర్భలోకనుం దును పశ స్త్వమ. 

యినృఘంటాఘాోపష ౦=ఘంటావాదన ధ్వనిని హరిపరిచర ణో=వి ఫ్లా రాధనయందు 

త్యజంకః= విడుచువారై ,(శుతిఖిః = శుతుల చెత, అభిహితం=[పకటింపయుడిన టై, 

ఖ్యాతం =లోక ప్రసిద్ధమైన, తె )లోక్యమాతుః= _తిలోకమాతయొన (శ్రీమహాలక్ష్మీ 
యొక్క, వెభనం=స్వాతంత్యరూపమైన వైభవమును, ఖండయంతః =ఖండీం 

చువారై, న్వీయగోస్ట్యాం=తమమతస్తుల గోష్టిలో, సంకేత శచ్చయా=తమసం యా 6 ని థి © థి 
శేతమందలి అభినివేశముతో, స్వచరణ సలిలం ఏవ=తమపాదతీర్థము నే పిబం 
త=పానముచేయువా. ౩ కేళవం=సర్చేశ్వరుని, దోవభోగ్యం= సకలదోవ 

ములును భోగ్యములుగా క కొనువానినిగా, అభిదధతః=చెప్పెడువారునై, జ 

ఇత్ =లోకమును, విస్థావయం లే=విపర్యాసపణచుచున్నారు. 

తా. ఈతెంగలవారు తిరువారాధవయపుడు ఘంట వాయించుట మానుట. 

యేకాక, (తిలోకమాతయొన యా శీదేవికిలహూడ స్వాతం త్యములేదనుటయు,, 

మణి తమగోష్టిలో తాము సంకేతించుకొన్న తమపాదతీర్థము నే తామును న్నీ 

కరించుటయే కాక, తాము చేసికొన్న దోవములన్ని యు నాసర్వేశ్యరుండే అను 

ఖవించువాండనుటయు. జూడ లోకమును తౌజబుమాబు చేయుటయే. 
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సీ హరిపరి చరణావశసరమున ఘణభఘణా 
రవరణడ్ధ ౦టను $ రముణ౭ గొనరు 

(శుతిశతకథితవిగ శుత మైన| లీజగ 
జ్ఞనయి(తివిభుత నేేసరణిం గొనరు 

అరి లో జన ల అసల ఆన అల 35 స్వస్వగోష్టినె స్వస్వ!సం కేతకద్దచే 
స్వపదాంబుపానంబు శే నలుపుచు౫ దు 

"కాదని యనకయ * కలదోవుముల చేసి 

హరికి దోపము లె భోశేస్యము లటం(దు 

శే, ప్రటులం గుతిలత జగముల ? జటులగతుల 

మోసపుచ్చుచు మెచ్చుచు + ఏీనవ్రాక 
యిందు నుందురు కొందజు + మందవుతు ల 
మందవుదులును నగువారు * మహిని రహిని. 

కించ.____వముజకియు, 

'వృ॥ యజ్ఞాఃసంచమవాత్స దేనస హీ తా యుచవాపచే విశు₹ 

యక్కర (గహసం[కమాదిసమయీ నరేబుభాః కుర 
రాశి fl ఏ ప 

తత్సర్వం ఏస్ఫజ తి కామ్యమికి య (తయ్యధ్య విధషంన 

సారే ఏనిత్యత యా=.2.. శి కే యదశ నం యా చవ్యవాయ(ీ 
జై డు ~ 

అ. యే=ఏవి,సంచయజ్ఞః = బబ్మాయజ్ఞాదు లై దు,మనాక్ప దేనసహి శె 

'హాయజ్ఞములని మనాత్పదముతో. గూడినవో? యే= ఏవి, ఆప లేచ= ఇత 

“తిష్లోమాది యజ్ఞ ములున్కు విను తౌఃజ( పసిదములో ? యత్ =ఏది, 
టు ఇ ధి 

"సం(క్రమ-ఆది సమయే = (గహాణము+సం[కమణ ము మొదలై నకాల 

క ర్మ=నీతృక ర్య 7, సన్వేబు ధాః =జ్ఞ్వనులందటును, కుర్వ తే= చేయుచునా 

యే= ఎవరు, త్రయీఅధ్య విధం సకాః = వేదమాగ్లయును ధ్వంసము చయు' 

తత్ సర్వం=అది మంతేయును, 'కామ్యుమితి= కా మహేతుక రృ యిన్ని 

-జంతి=విడుచుచున్నారో ? యత్ =ఏది, అశనం=భక్షణమో, యాచ 
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ష్యవాయ క్రియా=మెథున | కియయో ? జ్వే=ఈనెండుమూ( త మే, తః = వారి 

చేత్ర నిత్వతయా=నిత్యకర్శగా, ఆశి తే= అంగీకరింప(ంబడుచున్న వి. 

తా, వీరు పంచమహాయ జ్జైములును, జ్యోతి హ్లోమాదులును, (గవాణసంక్ర 

మణాదులును వేదో క్తములని "పెద్దలు చేయుచుండునవియే మొనను, ఆవి కామః: 

"హీతుకర లని యన్నియువదలి ,భక్ష ణమైసునము.లుమా క్రమ చెయుచున్నారు.. 
సే. (బహ్మయజ్ఞాదికీ పం చమహాయజ్ఞ 

ములును వ్యోతిష్టో నుగముఖ ముఖములు 

[(గవాణసం[క మణాదిశ కాలకృత్వము లైన 

వై తృక( పభ్ళతిక $(పచురకర్య 

లుద్యత వె దిక కీవిద్టద( సరు 

లాచరించెడునవి $ యైనవానిం 

గామ్యుంబు లని యవి $ కావింప రై నను 

గావించువారితోం $ గలిసి భోజ 

"లే. నమును గావించుటయు వ్యవాశయనును నెపుడు 

మెండు కావించుటయు నను+ చెండు నివియె 

నిత్యమును గృత్యమును గాంగ ఫే నియతి దలంచు 

చుందు రివ్వారు (శుతిదూరు * లిందు నెందు. 

ట్. ఉఊద్యత= విజృంభించిన, "కామ్యంబులు = కామహేతువులు, వ్యవా' 

యము సంగమము. 

శ్లో! విదుపామవపి వూహ మావహంతో 
విత శ్రా తివ్యా సహాసువర్ణ నేన 

వినయాభిన యాత లాఃకిలామిోా 

విజయంతే క పటోలయా జగంతి॥ 887 

ఆ. విత థ-+-ఐతివ్యా+సహ్మసవర్ష నేన =అబద్ధ ములై నసం(పదాయములను- 
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వేయివిధముగ వర్ణి ౦ంచుట చేత, విదు షామవీ=_పాజ్జాలకు౮హాడ, మోహాం=న 

"మతమందు చూవామును, ఆపవాంతః=కలుగ (జేయుచు, ఖలాః=దుష్టులె, క 

-టాలయాః=క పటమునకు స్థానమైన, అమిజ=వీర్కు వినయాఖినయాత్ = అణ6€ 

వను అఖినయించుట చేత, జగంతి=లోకములను, విజయంతేకిల = జయించుచ 

"న్నారుకదా? 

తౌ. ఈతెంగలవారు లేనిపోనియై తివ్యాములు చెప్పీ (పాజ్జులకుంహాడ స్త 

మ తాఖినివేశమును గలుగంజేయుచు, డంభమునకై తమయందు లేని అకుణ 

వచే కనంబజచుచు ఈజగత్తు నె జయించుకొనుచున్నా రు. 

(జ "పచ్చందనీకం వృత్తం.) 

క, కన ఖలులును సున కపటులు 

గని వినయము నభినయించి + ఘనులను గూడా 

తేణమున స్వవశము సేయుదు 

రనుపదమును లేనిపోని యెతివ్యాములన్, 

కించ... నముణియు, 

చృ. యస్యాం నాస్తి పురస్మృతి ర్నయవిదాం యజ్యాతు హాసా 
స్పదమ్! పూజ్యం లేచ నిరతరాః పునరమి సాం శేతికాణచా 
ర్యకాః | వేదానామవహేలనం వ్యతివాతా వర్త్మాశమ్యష్మకి 
యా! గోష్టె స్ దుమ్కలిపువ్క_లీకృతిఫు పే కము చి దమె 
నమః॥ 888 

అ. యస్వ్యాం=ఏగోస్థియందు, నయవి దాం=నీతిళా _స్తవే త్రలకున్కు పుర 
స్ఫాతిః=గ్ "రసపణజచుటయు, నాస్తి = లేదో? యజ్వాతు = యాజకుండో 

హాసాస్పవం=నవ్వులాటే స్థాన నో? నిరక్ష రాః= వేదాద్యక్షరములే తెలియని 
అమి= ఈ, సాంకేతిక ఆచార్య కాళ్ళ = సంెకేతించుకొన్న ఆచార్య పురుషులు 
“అను నానుమ్మాతమే కలవారును , పునః=మఆలమబిల్క పూజ్యం తే =పూజిం 
పంబడుచున్నారో ? వేదానాం= వేదములకునుు అపహీలనం= అవమాన్రముకల 
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దో? వర్తాశమ-(పక్రియా= బావ్యాకౌాది వర్గా శ్రమములయొక్క_-ఆచారమ్క 
3) రే భం 

వ్యవహి తా=తొలయందోం) యంబడినదో? దువ్ము_లి సుష్కులీకృతిపుచే=దు 

"ప్వాపములను వృద్ధి పఅచుట నే పర్లి ల్లంటేయుచచున్న్య, అ అసె సై ప=అట్టియిీ, కస్య 

చిక్ =ఒకానెక నోషే పే స్ట= = తెంగలవాకిగోష్టిక, నమః =నమస్మా_రము, 

వీ వగోపి వేశా స్థ్రకభోగీశు లె నను అ 
© ఎవి య 

సత్కార మింపార 4 సలుపంబడరు 

వగోవ్వీ “నయాగశే వానగీశు లై నను 

బరిహోసమే సేయం 9 బా(తు లగుదు 

"రెగోప్టి నాళార్య$ వాగార్యు లం చన 

తురకుక్ను లైన నశీర్పనకు దగుదు 

రెగోష్టి చవేద 4 వేం గామ్యుమే యంచు 

నవహేళనము సేయ $ నాస్పదంబె 

"తే. యగును మజీవర్శములకును $ న్మాశమంబు 
లకును విధ్వంసక ము వముహాళసకలకలువ 

ములకు సంవర్థకము నగు $ నలఘురీతి 

నట్టియాగో వక నమస్పళహ్మాస మిడుదు, 

టి. “ ఇశగికులు అది శేషులు, వాగీశులు=[బవ్హాలు, వాగార్యులు =బృవాస్ప 

తులు, కామ్యుము= కామ హేతువు. 

కిం బహునా_విశేవ మేల? 

వృ॥(ప్రారోా యేపాం సకృదకరణే(పత్యవాయో స్తీ భూయాకా 
యజ్ఞాదీం సానిహ విజహతి స్పష్ట వేదోపదిష్టాక్ | 

కె వామావిదధతి జడాః కింతు సం కేతసిద్ధమ్ 

న్ ఫంకష్ట్రం బత పహాత కత కశ్చిదున్మేహ ఏపః॥ 389 

అ. |పొయః=బహుగ్యా, యేపాం=ఏయజ్ఞ ములయొక్క, సకృ్ఫత్ =ఒకస్యా 
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రెవ అకరణే= చేయమివిషయమై, భూయాకొ | పత్యే వాయః =గొప్పపాపమ్సు 

అ సీ=కలుగుచున్నదో? తాక =అటి, స్పవ్న వేద ఉపదిషపాక్ = స్పపష్న్వముూూా 
వాలి ఉం ఉం ౬ ణు 

"వేదముల చేత కెలుపంబడిన, యజ్ఞాదిక్ =(బహ్మయజ్ఞాదులను, ఇహా= ఈలోక 

ములో, విజవాతి= విడుచుచున్నారు. కింతు=మజియు అమో. జడాః=ఈమూ 

భులు, సంకేత సిద్ధం=తమ సంకేతమందె నీడ్దమైయుండు కర-ఏవ=కర శే 

విదధతి= చేయుచున్నారు. కష్టంకష్టం=మజిమతి యన్యాయ్యము! బత = 
ల ౬ 

అయ్యా: ఏవః=ఇద్కి వాతకలేః =పాడుకలిపురుషునియొక్క_, కశ్చిత్ = ఒకా 

నొక- చెప్పలహాడిని, ఊఉ న్నే షః=(పభావము. 

తా. వేదో కృములయ్యును, యజ్ఞాదులాక డై నం జేయకపోవుట పాపమను 

కొనక వానిని విడిచియైనను; ఈమూఢులు తమ సంకేతించుకొనిన కర్శ నొకటి 

నైన విడువకయే చేయుచున్నారు. అయ్యో! ఏమి? ఈ కలిపురుషుని 
(పభావము! 

చ. అనయము నాచరించున వె * యెన నొకప్పుడు తప్పుడుందొ 
సం, గన విహితంబులే యగు మశేఖాదుల నేమియు నాచ 
రింప రీ, యనయులు స్యన్వకల్పితము శ లైనవ కొన్ని స 

యా 

మాచరింతు శే, మన నగు నిన్నియుం దలంప శ నక్కటు 
యిక్క_లిదుర్విజ్బంభ మే ! _ 

టి. తప్పుడుక్ =తవ్పినతోడ నే దొసంగుఅనక్ =దోవము అనునప్పుడు. 

కించ.___ముజణియు, 

వృ॥నగాహం తే గంగామవి నటజటాసార ఇతి యే 
నను జ్ఞం త్యంభోధా లపణరసవేశంతక ఇతి 
నపంచై వం గ వ్యాన్యపి పకుథ క ఎ్రతారఇతిహాో ! 

పిబంత్యేషాం దోపాకా క ఇవానిపుణస్పా్య్యా ద్దణయితుమ్॥ 840 

అ. యే= ఎవరు, గంగామపి=గంగనుకూడ,  నటజటాచాఆసారఇతి=నట 

రాజైన శివునయొక్క_. జటలలోని+పర్ష ముఅని నగావాంతే=మునుంగరో అం 
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భోధ =ఎసమ్ముదమందు, లవణరస వేశంతక ఇతి =ఉప్పునీళ్లు గల పడియ అన్ని 

నమజ్ఞంతి = యును(గరో; ఏవం = ఇట్లు పంచగవ్యాని అవీ=పం౦చగవ్యముల నైన 

ను, పళుకకృత్ సారఇతి=పకువుయొక్క_ పేండసారమల, నవీబంతి=పానము 

చేయరో; హో= అయ్య్యో! ఏషాం =లఅ్టి యీ తేంగల వారియొక్క, దోపాౌకొ= 

దోషములను, గణయితుం= లెక్కించుటకు ఇహా=ఇక్కు_డ, కః=ఎవండు, నిప్పు 

ణ౭=సమర్థుండు, స్యాత్ = అగును. 

తౌ. ఎవరు గంగలోనుగూడ శివునిజడలలోని సారమని మునుకయే సంక 

తో? సమ్ముదములోంసహాడ ఉప్పునీటిగుట్టయని మునకవేయరో ? అక్షే పండ 

'గవ్యములనునాడ పసుల జేండ పోడంజేరిరది అశి (తాగరో? అట్టి వీదేనయలన 

"లెక్కించుటకు ఎఎండు గట్ల వాండుగానుండును? 

మ. అలగంగాడల మల్ల భూర్జటిదకోశీఘా సార మంచు౯, మళీ 

జల రాళికా లవణ పసార సును చుశా స్మా నానికిం బోరు; పం 

చ లసద్దవ్యములుం బశూాజి తళకృ] తారంబులంచాన ద్ర 
౧ య 

రలయోానుకుణము లణింపంగ నమీర్ష పాణి యెవ్వాం డిలన్ . 
౧ ౧ థి 

విళా(వసుః ___ 

. ధూర్జటి. జటా-ఓభఘ-ఆ సారము= శివుని. జడల- సమూవాములోని- వర్ణము 

గ ను “త? కలంక లేశరహి తేషు శ్రీమ్మదామానుజదర్శనై కని 
స్పుషు గదిప్పే స్వప్వువి సన స హవ్యూసి?అధ వాభ వాదృ*శానాం కృతే 

వివేకానాం కానామ మర్యాడా॥ 841 

విశ్వావసువు.._ 
వ, ఏమిరా? వమియు దోషమే 'లేనియా, శీమదామానుజదర్శ 

నె కొనిషులు గరిషులె యొయుర్నను, వీరిని సన్నా హపకుచు 
యా © అ 0. య యా య 

న్నా (డవు? నీయటియలఏవేకము కలయటివారలనురి యాద ల ట్ ఎ లు 
యిట్టిదియ. 

ఉక ౧హీ_ చెప్పండీన దేక చా! 
porn 7) 
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నో అనల్పకం ధరాయాం హి సర్నజ్ఞ స్యాపి దారణాః 

ఆరోపయంతి మాలిన్యం కాకోలావవ చే ఖ్రలాః, వత్తడి 

అ. ధరాయాం=భూమియందు, లేఖ లాః=అట్టేదుష్టులు, దా రుణాః= భయం, 

కరముగై న, కాకోలాఇన=మాల కాకళులవలె-- *“కాలకూటవి షముప లెను అన 

ల్పక౧=ఆల్నొ6ంళ మెన, మాఠళిన్నుం = దోనమున __ అశుద్ధిన క --నీలవిర్డ మునక , 

_ సర్వజ్ఞ న్యఆవి=ఆ అంళయు తెలి”ినవా వానిమై నన_శివున కై నను, అనల్పకంధశా 

యాం=గొప్పకంఠమందు, ఆరోపయంతి = *పెంబెట్టుచున్నవారు. (శేపోపమ 
ర ౬ Nag) 

లు- అలంకారములు.) 

తా. శివునికంఠమందు కాలకూటవిషము నీలవర్థ ము నిచ్చినట్టును అక్కడ 

కశడ మాలకాకులు అశుదినిగకిగించునట న్కు ఎంకేటిసర జాన శె నను దుషులు 
థి ణి య ద్ర." ౬ ట 

'లేనిపోనిదోపషమునె ెంబెట్టుదురు. 

అ. ఖలుండు గలుగంజేయు. * గాకోలవేపోలె 

"లేనిమలినమేని * పూని యిలను 

బాలం గూళ యగుట $ సర్వజ్ఞునకుం గాని 
తదుపకంఠళతలమె * తడవి లిడవి' 

దం. ఇలలోఖలుండు తాను బాలా కూళయగటచేత ఎంతట్సరంజునకును_. 
శివునికిని పూనుకొని వెదక్వెదకి వాని ఉపకంఠతీలమున= సమిపమున.కంఠము 
దగ్దణ, కాకేలమేపో లె= మాలకాకీయుపలె, లేనిమలిన మేని= లేనటీదోవ.ము 

౬ 
నై న-అశుద్ధివైన - నీలవ పర్ణమ్మునెనక్ , కాలకూటవిషమువలెను గలుగంజేయు. 

చుండును. 

గ. పశ్య తావే క్రేపాం పవిితతమంచరి[తమ్॥ 848. 
వ. చూడు. పీరిచర్మితము అతిమూ[తము పవి[తము, - 

వృ॥ ఉచ్చిష్టా న్యల్దూరత; పరఠిహర న్లు S& జ _న్తసత్పంగతిం 

(ప ణోపక్స ఏపిబాంధ వేతరగృహే హీ (ప్రోశ్నోంతినా పోహ్య విరా 
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కాన్యుం నిర్మిమతే నకర్ష్శ భగవకె,. ౦కర్యపవ స్థితాః 
సత్వ స్థైః స్ప సృహణీయవ వషబేయతి శ్రీవ  ప్తవానార్మకోమ? 1844 

త్ 

అ. అమివ=వీరు, ఆచ్చిపాని =ఎంగిలియెనవి, అతిదూరత; = బహుదూర 
1 

మూ, పరివారంతి= త్రోసి చేయుచుస్నా రు, అసద్భిః= అసత్చురుషులతో, సం 
గతిం= సహభోజనాదులతోడి సంగతిని, ఉ మలి= =విడిచిపె పెట్టుచున్నారు, పా 
కాపత్చుఅవపీ= | పాణాపదలలోకూడ, 'బాంధ వేతరగృ్భే= బంధువులు కానివా 
రియింటు ఆబోకి= నీట్గా న ను న(పాళ్నం౭తి=ఆనరు, కామ్యుం= స్వర్హాదికామ 
"హేతువైన, కర =కర్యను ) ననిర్మిమతే=శయరు, భగ ఇల రాంకర్యఏవ=భగ 
స్కై ంకర్యమంచే, స్ తొ =ఉన్నవారు, ఏవ,$= ఈ, శ్రీ నె వాట్ట నాంకమః 
=8ీ/వై స్లవులరీతి, సత్వ స్టైః = సాత్వికులచేత నే, స్పృాణీయః=కోరందగి 

నై, జయతి = సర్వో త్క్భృస్థ బుగుచున్న ది. 

తౌ. ఈరామానజముళేస్థులు ఎంగిలి యెనయ'న్నాదులను అంటనివారై 

యేయున్న ను అసత్పురుషు లతో సవాభోజనాదులును -చేయకయు, (పాణాప 

తులలోకూడ బంధువులు "కానివార్నీటి వై నను అంటకయు, స్వర్షాదిహే దవాతుక 
ర్త లను జేయకయు నుండొడవారు; ఇట్టి యో 'శీ/వై వువులరీత అతిస సత్త్వ 
సంపన్నలశే కోరదశినదిగానున్న ది (శిష్టపం క్షి కిలో భుజింపకుండుట దోషమను 
నది యిది. ) . 

నీ, ఆన్యు లంటిన దని $ యాతీ ఫ్రీ యమతిం దోంప 
దూరంబునన దాని ణా దొలంగర్గదోతు 

రసమంజసు లటంచు * నసద తోంచిన వారి 
తోడ సాపడుటయ + తొడర(తోతు 

రసువిపత్తుల నైన 9 నన్వ్యులగృహాముల 
నీరు నేనియు( (దావ $* నోరు దెజువ 

బే కర రనేనియు క్ట నాకామ్యు మైనది 
జీయన చేయరు * చెల౧ మతియు 

లి 



999 విశ్వగుణాదర్శము 

తే. నిరతభగవన్నుఖోల్లాస $ పరత నుండు 

నుచి కైంకర్యము లె చేయు శ చుర్వి నుందు 

టిశీవె వె వ్షవ్రుల( కమం $ బెట్టి సా త్తి‘ 

కొకు నై న మనోజ్ఞ తాశకలన సెస (సం 

టి, అసమంజసనులు =మం చియోగ్యత లేనివారు, అనువిపత్తులక = (_సాకా 

పదలయందున్సు ఉార్విక్ =భూమియందు, మనోజ్ఞ తాకలనక =మనోహరత్య 

మును కూర్చుట చేత, అసదు-అ=కొంచెమే. 

కించ_....మటి యు. 

వృ॥ ఫై ఫాలే శుద్దమృదూగ్ధ పుం డతిలకః పదాకుమాలా గలే 

దివ్యం శరఖరథాంగ్చిన్ల మనిశం దీ ప్త భుజామూలరోాః 

వ క్త కౌరిగుణై కవర్ణనపరా వాచ “స్తజేనోముచా 

మేలేపాం హరిభ భకి తుందిలహృచాం . పేళ్రూవిమా మౌవహో॥ 

అ. ఫాళే=ఎమెనొసట, శుద్దమృత్ -ఊోర్ధ సపుండ్రతిలకః =శుద్ధ మృత్తుతోడి 

నిలుపుబొట్లో, గశే=కంఠమందు, పద్యాక్షమాలా = తామరపూసమా లెయో, 

భుజామాలయోః='టొ హుమాలములందు, అనిశం=ఎల్ల పుడును, ది ప్పం=[పకొ 

శింపంబడువదై , దివ్యంజఅ సాధారణమైన, శంఖర థాంగచిన్హ్య ౦=శ౦ఖచ్మకము 

లచిన్లః మునో, ప శ్ర మొగమున, సౌర్రిగణ - ఏకపర్ష్మ నపరాః = భగపద్దుణము 

లను--ముఖ్యముగా వర్ణీంచుటయందు పట్టుగల, నాచ= వాక్కులునో, తత్ = 

అందువలన, ఏనఃషమచాం= పాపములను పరివారంచువా రై, హారిభ కి +తుందిల 

వ్యాచాం=భ గవద్భ క్రియందు పూర్ణ మైనహృదయము గలవారై న్య ఏతేషాం= 

అట్టి యీ రామానుజమళేస్థ్ర లయొక్క, నీమూపీ=దర్శవమైనను, మోక్ష -ఆవహో= 

మోక్షమును గలిగించున దే. 

తా. నొసట నూర్ధ్వ్వపుండ్రముతోను, కంఠమున తామరవూ సలదండల 

తోను, భుజా గమలందు శంఖచ -కాంకనములతోను, వామ్మ.న (శీమన్నారా 
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యణగుణానునంధానములతోను సకలదోషవిము కలై యుండు -నీరామాను 

జీయభ గపద్భప్త లను సేవించినమా (తమున నేమోక్ష(పా వికి సీ సిద్ధమైయుందురు. 

వీ. నిజనిటూలముఐలను $ నిర రృలన్భుదులోర్డ | 

_ పుం[(డరల్ రేఖలు కళ 4 పాస ద్ర్చి 

నిజగళస్థలముల శ నిస్తులజలజాక్ష, 

మాలిక లేల్మ్కకేమాన, జేర్చి 

నిజభుజూతలముల 4 నిశ్సలతరశ౦ఖ 

చ(క చిన్ట్రముల, బుశేష్మాలత: డాప్పీ 

నిడజవచోరచనల * నిరవధిహారిగుణా 

వళి వర్గ నో కుల 4 వరుస. గూర్చి 

"తే. యలఘు లగునఘములయోాను $ము ల నమాఘ 

గరిమ హరియించు హరిభ కి *భరితహృదుల 

భాగవతుల మదీయుల * భాగభేయ 

ముల నినీక్షుయు మాపేద $4 మిల నిజంబు. 

టి. నిజనిటాలములను=తేమఫాల ప్రదేశములలో, ని సుల=విసారమైన, నిజ 

వచోరచనలక్ =తమ వాస్విరచనలయందు, నిరవధి= సంపూర్ణ మెన, ఓఘము 

లక్ =సమూవాములన్సు అమోఘగరిమక్ ఎని రాటంకమైన గురుత ప్రముతో, మ 

ద్రీయుల=మాసంబంధ మైన, భాగ భేయములక =భాగ్య యులను నిరీక్షయు = 

చయాచుటకూడ, మోక్షుదమయు= మోక్ష మునిచ్చునది. 

౫1 దోపారోపణం చై తేషు త్వదీయ నమపహాస్యమ్. 346 

వ. (ఇటుల నీనిర్హోోషు లె న) లక్షుణపక్ష. విలక్షు శార్యులయెడలను 

నీనెజపు దోపారోపణంబు 'ససహోననిరూప వేణ౦ంబ యగు, 

తథాహీ.._.అశ్లేక డా 

వ ఇప్టాత్స పాబాంధవజనా డితశై. రదృష్టం 

యద్భుంజేఒన్నమివా లత్నణపతో నిష్టాః 
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దోపః కిమేవదురితాపహరో గుణోవే 

'త్యేవం వివిచ్యపరిపృచ్భ గుణాగుణజ్ఞాన్ | 847 
అ. ఇవా=ఇక్కొ_డ, లక్షణపక్షనిస్టాః= రామానుజనుత మందు నిష్టనలవారు, 

ఇస్టాత్ =తమకిష్టమైన, స్వచాంధవజనాత్ =తమబంధువులకం కె, ఇత రైః=వే 

అనవారిచేక, అవృష్ట్రం= చూడంబడన్సి అన్న ం=అన్న మును, భుంజతే=భుజిం 

చుచున్నారు, యత్ =అనుటయేదో, ఏహః=ఇగ్కి దోసఃకిం=దేోనమా? దురి 

తాపవారః=దోవషపరిహోరక మైన, గుణో వా=గుణమ్సా ఇతి=అని, ఏవం=ఇట్లు, 

వివిచ్య=వివేచించి, గుణ +అగుణజ్ఞాక్ =గుణము అగుణము అని తెలినినవా 

రిని పరిపృచ్చ=అశుగుము. 

తౌ. తమబంధు వులు కానివారు చూచినయన్నము నీ రామానుజనుతే ముచా 

రంట రనుట దోషమా? గుణమా? యని గుణదోవజ్ఞ్యల నడిగిం దెలీనెకెనుయు. 

తే. ఇష్షు లగుబందుగులె శాని $ _శేన్డు లేని 

కన్నయన్నము భుజియింప శ రన్న చెన్ను 

గుణము యగుణమొ విభజించి శ గుణులగణము 

నడుగు ముడంకున నడంకువ శే నగపడంగ. 

కీంచ.__ముజియు.__ 

వృ॥ దృష్టం బంధిత ర స్పతామనదతాం దోపోయ ఏపోపరె ః 
స) 0. యా 

న్మెం స ఎవమనశళే తా మిహమహారాస్త్రాదికానాం సమః 
లు ఎః a) యే 6 డవ 

వఏపాం దూపయితా నకోఒవి నియతాహారఃపరంతు ద్విజ 
ర్ ఒకో ళ్ వే జగ స్పర్వాః నతుదూషణం హీతభుజాం టేపూమిదం భూషణమ్! 

అ. బంధ్వితే రై 8= బంధువులు కానివారి చేత, దృష్ట్రం= దూడంబడినడానినిి 

అనద తాం=భుజింపని, సతాంజసక్పురుషులకు, యః-ఏపషః- దోష8=ఏ యిది 

దోషమో అది, అపరెః-ళి షెక=ళిషు లెన ఇతరుల చేత, స్ప ఎపష్సం= అంటంబ 
= లబ బూ లు 

మొద లై నవారికిన్సి సమః =సమానుండే నియత ఆహారః = ఆహారనియమము గ 
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'అవాలడెను కో౭_వీ=ఒకానొకండు, ఏసాం=ఈ వె. స్థవులక్కు దూపషయితా. 

'చూవకుండు న=కాండు పరంతు=మజీయు, సర్వాశీ=సర్వముభుజించువా 

డైన, ద్విజః=(బాన్తాణుండె దూపకుండు, ఇదం=ఇది హితభుజాం=విధివిపి 

తముగ ఛుజించువారైన, తేపాం=ఆవై స్టవులకు, భూషణం=భూపణము 

'తుదూవణం=దమూపషణమె కాదు. 

తా. ఈరామూనుజపక్షమువారు ఇతరులు చూచినదైనను దాని నంటకపా 

వుట ఆమవహోారాష్టా్శదులు సపెద్దలంటినదైనను తామంటకపోవుటవ లెనున్నది 

ఇట్టి ఆహారనియమము గలవాండు దూష్యుడుగాండు. ఇటు చేయుట అట్టి నియ 

తాహారులకు భూపణమేగాని చూనణయు గాదు. (ఇది (శో త్రియులయన్న 

ము దూషిత మనువానిపరిహారము. ) 

ge బంధుల కాక నిశీర్సంధులు గనుంగొన్న 

యన్నము భుజియింప + కున్న శిష్షు 

లను సు టీఅచినదూవశణను గన మి శిష్ము 

లును నంటినన్నము శ దినక యున్న 

యలమహో రాస్ట్రాదికీకుల గుటించినదూప. 

ఆను ౫న నివి రెడు + నెనయ నెనయె 

యాపహాకనియవముము $ ననయకము గలవావ 

వారికిం దూవకు $ లేరుం గారు 

తే. దూపకుయడ యస సర్వాశి $ దోషీ యగుట 

ద్విజుండు తొనయ్యునయ్యది 3 వేజతీదూడ 

చూవణము కాదు తమ కది $ భూవణంజె 

యగును నాహారవియతుల * కతుల మగుచు. 

కక. ఎనయక్ =చదేరంగా, ఎన-ఎ=సమానమా ?. అరయ సు=వ్వ్యైప్పుడు. 

శ॥ యశ్చ శశారి (పభ్ళతి ముని వినిర్మితదివ్య పబఎ ఛాధ్యయనే 
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దోషఉద్భావిత సో౭_ యమితిహాసపురాణాది భి ర్వేద ముప 

బృంహయద్భో ౪ విద్వద్భో ర నరోచ తే, 848 
వ. ఏది శఠవై ర్యాదిమునివినిర్మితది వ్య వబంధాధ్యయనంబునం 

దును దోవ. ముదోవి.౦పంబడినదియో అది యితిహాసపురా' 
యు 

కాద పబంధముల చేతే నుపబ్బంహితము లగు వేదములందు 

ను నతి వేడిత్వము గలవె దిక విద్వత్ప్రచయ ములకుక్రుచి' 
యా 

యించునదియ కాదు, 

ట్. ఉపబృంహితములు = తెలుపబడినవి. అతి వదిత్వము= అధిక జ్ఞానము. 
ఖా 

వకుళ భూప.ణులు. 

వృ! వకుళవిభూవశ్రెన గురుణా కరుణానిధినా 

(నుతిముకుటాభిసంధి మవభార్యపరం గహనం 
రచిత మివా (పబంధ నునుసండధ తాం కథితం 

సమమవపి దూవషణం స్మ్రృతిపురాణ మధీతవతామ్, 849: 

అ. కరుణానిధినా౭దయాసము దు లె న-వకలభూన కోన= శఠగోప్రులనియె 
డ్కిగురుణా=గురువుల చేత, (శుతిముకుట= వే దాంత ఘులయొక్క_, అఖిసంధిం=అ. 
కే పాయ మును, పరం= అత్యంత మైన, గవానంజ కౌజడ వినగా, అవధార్య =నిశ్చ, 
యుంచి రచితం=విరచింపంబడీిన, (పబంధంజ=[దవిడ [పబంధమును, అనుసందధథ 
కాం=అనుసంధించువారికి, ఇవా=ఇక్కు_డ్క, కథితం= చెప్పబడిన, దూవణం- అపి. 
=దూసహణమున్సు స్మృతిపురాణం=మన్నాదిస్త ఎతులను అ ప్లవాదిపురాణము 
అనుక అధీతవతాం=చదు వు వారికిని, సమంజసమానము. (ఇది (ద్రవిడ్యపబంధ 
సమాధానము.) | 

తౌ. ఈశఠగోపులు పరమదయాళువులె దురవగావాములై న ఉపనిషదర్థ 
ములను, (దవిడ పబంధమ లుగా విరాచించుట మన్వాదివై స్టవాది స్మృృతిపు: 
రాణములను పకించుటవతె దూవణము కాదు. 

చ. వకుళ విభూషణులు= శఠగోేపమునులు. వీరు పాండ్య దేశమందు. 
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తా మపర్జీ నదీతీరమున కురుకాపురియందు విష్వ క్సేనాంశమున పదుగురాళ్వా 

రులు తేమ కవయవములుూగాను పెరుమాళ్లకు తౌ మవయవి గాను అగుటక కారి. 

అనువారికమారుఖై బాల్యమంతయు నూన్యవతముతో నే యుండి వెనుక తిరు 

నగరియందు జేవనాయకస్వా మిసన్ని ధికిముందు తింతిణీవృక్షకోటరమున నిలిచి 

సానువేదము ను త్రరభాగమంతయును [దావిడవేదముగా విరచించి, మధుర 

కవియాళా రుల కాచార్యులునె యెన్నో దివ్య దేశ సన్ని ధులకు మంగళాళా 

సనములు చేయుచు శఠులకు ళతువులౌటచే శరఠగోపులనియు, పరమతేస్టు 

లకు అంకుశముపంటివారగుటచే పరాంకుశులగియు, ఐకుళమాలికలే ఆభరణ. 

ముగాం గలవారగుటచే వకోశాభరణులనియు, కారి యనువారికమారులగుట దే 
కారిమారక - అనుతిరునామముల చే (పకాశించుదు, సరమవిలక్షణుల నందణి 
నుజీవింపంజేయు చున్న వారు. 

జ 

మ. సకలావా క్నూయకిరస్పహా[ సక థితశ నాఫ ఘ్యార సార్గంబె నీ 

వకుళాలఎక ౦ ణార్యవర్యకృృత దీశశ్యద్ది దివ్వభ వ్య పబం 
భక లాపంబు స్ట్ట్రృతుల్ పురాణములు తగ్ త్తెత్సనునీయ ద్య పణీ 

* తకథాగాధలు నాట. దక్పక న నేత త్పాజ్జులుందూష్యులో. 

తె, దీవ్యత్ - దివ్య-భన్య- (పబంధకలాపంబు=_పకాశించునటి - అసొమా' 
న్యమై- -మంగ శ కరమైన (పబంధసమూవాము. 

కించ__ముటియు . —— 

వృ॥ ఉపాదేయం (నాజ్జై రుచితవిషయం [| డావిడవచో 

ప్యయు క్రార్ధం యం భవతి వచనం సంస్కృతమపి 
హరిం బిభ చ్చేత స్యవతినుభనో౭_పి స్తుతిపదం 
నస్మదూపోఒ_ప్యంతఃకరణధృత నారీ స్తనభ రః। 850 
అ. ఉచితవివయం = తేగినవిషయములు గల, (దావిడవచోవీ = (దవిడ 

వాక నను, _యాక్ల = ప్రాజ్ఞ లేత, ఊఆపాదేయం= (గ్రహింపందగినది అయు 
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హేయం= త్యాజ్యము, భఛభవతి= అగుచున్నది. అనతి సుభగోవీ = రూపవంతుండు 

"కాక్రున్నన్సు హరిం=హారిని, చేతసీ=మనస్సున, బిభత్ =భరించువాండుు. స్తుతి 

పదం=సో త్ మునకు స్థానము; స్రచూపోవపీ=రూపవంతుండే యయ్యున్సు అంత; 

కరణ--ధృత-నారీ పన+భరఃజమనస్సున+ధరించిన-- న్లీం సనభారముగలవాం 

చు నభనతి= స్తుతిపాతు(డుగా(డు. 

తౌ. కురాపిధయమెనను వారిపద ధ్యానహృదయు. _డేనవాండు న్లోతపా(తు6 

డౌను గాని రూపవంతు6 చైనను, మనస్సున మాతమె నారీ స్తవారవాహి 
యైనవాండు స్పతిప్నాతుంయ కానియ బ్లు తగనవిషయములు గల (దవిడవా 

వై్యానను (పాజ్ఞైలును (గహింపందగినదే -గాన్సితోగననివిషయ ములుగల సంస్కృ 

తవాక్షైనను, (పాజ్ఞాలకు గహింపందగినదే కాదు. ( వేదార్థ్యపతిపాదక మ 
య్యును, దేశ ఫాషయగుట-చెత చదువ నుచితము కా దనుదానికి పరిళోరము ఇది.) 

ఉత్సాహ. ఉచితవిష యమమబినదవిడీవచవను యు (గ్రాహ్న్యమే 

యుచిత విషయర హిత సంస్కృ శీతోక్ష మయ్యు. గాహ్యమా 
యచిర శ "ర చరణహృదయు శీ డరుచికుండు నర్లు (డే 

రుచిరు. డయ్యు నచిరతరుణిక నాథ హృద యుం డర్గు జా? 

ట్, అచిరజకొద్ది కాలమునుం డే, అరు దిరుండు= సుందరుడు కానివాడు 

అచిర-కరుణి-రాఢ హృదయు:డు=కొంత నేపెనను నీ) చేక నెక్కించుకొనం 
' బడినహృువయము గలవాండు. 

గ॥ వస్తుత స్పషగ స్ప వ్యాక రణానుకిస్టా రా నుకవద్య కిన్ల పరి 
హవి శేష! పకృష్ణొ రాం (దవిడశ బ్లా నాం కోనామపంస్కృతా 

దసకర్ష 8॥ కిర్ 1 

వ. వాస్తనముగ నగ స్త కమహాోముని( పణీత వ్యాకరణాను పరణ 
నిర్ణతనిషు_గ్గ ౦బును, నిర్దుష్ట శిస్ట్ర జన పరి గహణపరికల్పిత పక 

ర్హంబును గలయోో_దావికశబంబుల కాసంస్కృత శ్రబ్బంబుల 
వలన. నపకరం౦ జెటు. లగు? 

CN ని 
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పశ. చూడు. ___ 

"వృ! స యాసాంవ్యాకర్తా చులుకితసము[ దో మునివరః 

(పబంధార॥ః[ పొఢథా శక ముథనముఖ్యా శృవుధనాః 

(పవకార శ్ళుద్దాక పథితయశ సః పూర్వగుర వా 

గిరాంపా "లే తౌసాం జయతి గరిమా దావిడగి రామ్॥ 

అ. చులుకితసయు దః=కుప్పలించినసము దము కల, సః మునివరః =ఆముని శీ 

ఒకడైన అగ స్త మహాముని యా సాం=ఏ (దవిడ వాక్కులకు, వ్యాక రా=వ్యా 

కరణము చేసెనో ; పౌ థాఃజ్యపగల్ళు లైన, శరమథనముఖ్యాః = శథరగోపులు 

మొదలై నవారు, (పబం ధారః=[పబం ధములుచేసిరో ; శుద్ధాః = పరిశుద్దులె 

శమధనాః=కాంతియే ధనముగాలగలవానై, (పథికయశసాః = (ప్రసిద్ధమైన క్రీ ర్తి 
కలవారునైన సూర్వుగురవ= పూరా స చార్యులు, (పవక్తారః = అధ్యయనము 

చేయువారోే ; తాసాం దావిడగిరాం=అట్లి (దావిడ వాకు_లయొక్కు., గరి 

మా=గారఐము, గీరాంపారే= వాక్కులకట్రకడన, జయతి= సర్భ్యోత ్ మ నయముగ 

నున్న యది. 

తా. ఈదావిడఫాషకు సముదమునే పానము చేసిన ఆయగ స్త శ్రీమహా 

మునియే వ్యాక రణక_ర్తగాన్సు మహాసమర్థ్యులైన శఠగేపమహోముని (పముఖులే 

(పబంధక:ర్తలుగానుు మహాకీ రి సంపన్న లెన రామానుజమపహో ముని పభృతు 

చే అ ధ్యేత ల ధ్యాపకులుగాను నున్న పుడు అట్టియ్యీ దా విడవాక్కుల (పాగ 

ల్భ్య్య మెన్వ॥ికి6 గాని వాక్కులకు విషయ మే కాకయున్న దా? 

ఉత్సాహ. తగ నగ స్త గిమునివివిర్మిశతంబ లతుణంబు విం 
తగ శ ఠారిముఖ| పకల్పిశతంబ లకు మెందు బూ 

'ర్వశరువు ల్పలుగురు నండె * వ్యాఖ్య లెన్నొ చేసి 50 
తనం దసర్చు తాద్భశంబ $ (దవిడ సమెపుకు బీ ర్చెడున్ . 

పాఠాంతరము. 

సీ జలరాశిసకఅంబు శ చులుకంబులో నిడి 
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పుక్కి_లించినమాని$ ఫపుంగవుండు 

వమదనుధను లె నేశఠ మథనాదులు 

(పతిభ మెం (బబలినశేపొఢతములు 

నిఖలపూ రాషణార్ను $ లఖల వేతాంత( ప 

వ_ర్హకాచార్యు లశ+వార్యయశులు 

సువిలతముణులు నిల *+ శుభలకుణులు నల 

వరముముత్వువు లార్య వె వ్యవులును 

కే, వసుధ నీభావ నభిలావ శే నరున నార! 

లతుణము లత్యుములు నందు * లశ్నులక్షు 

వ్యాఖ్యలును జేసి త తృదశే న యన మిపుడుం 

జేసి వాసిం (బ కాకింపం $f 'చేయుచుందు. 

శరమథనులు=శఠగోఫులు 882. వ వృ త్తము(కింద చూడు 

తా. ఈ(దవిడభావష కాయగస్తు ్యలు లక్షణమును ఆళ్ళౌర్లు లక్ష్యము 

లును పూర్యాచార్యులు వ్యాఖ్యానములును జేశనవికాక, తక్కినముముత్రంివు లె 

శ్రీమహావై స్యవులిప్పటికిని అధ్యయన అధ్యాపనములను జేయుచున్నాారు. [కమా 

అంకాలరిము. 

౫॥ యశః కదే విషయదూవణోపవ్యాస _స్తతాంప్యాకర్శ న్స్ 

శామ్! తిద్తి 

వ. అం చేక చేశ మందు? గొందజువిషయ మె నీయుపన్యనించు 

దూపషణోపన్నాసమువిషయమునందును వినువముయిిది. 

టి, ఏక దేశవిషయ=కొందజువిసయమై _ తెంగలవివయము. 

కించ... నుటియు. ___. 

వృ॥యజ్ఞాక్ పంచచనంచితొత్తధిషణా మా న్యానధా న్యాథ్వ'రాకా 

త ల్తచ్చేవ రీరమాధవముఖోల్లాసావహాన ప్యమిోా 
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సరసిజ స్టిపన్సవథానలః పభుతే నుం స్వారాధనై సో సోష యం 

'ల్వేపాం సచ్చరితం యశాంసి భజ తొం సూశేపునీశే జగత్ ॥ 
అ. సంచిత -ఆఅత్మధిపణాః = నిశ్చయము చేయంబడిన-అత్త జ్ఞానము గలవా 

లైను అమో=వీరుు, యజ్ఞః పంచ=(_బన్మాయజ్ఞాది పంచయజ్ఞ ములను అధథ=ఆ 

వెనుక, మాన్యాక =పూజ్యములైన, అన్యాధ్వరాక్ చ = ఇతిరజా సతి హ్టోమాది 
“యజ్ఞ ములనుక్ , త తద్దేవ-శరీర_మాధవ-ముఖు-ఉ ల్లాస-ఆవహాక్ _అవీ = ఆయా 

యిజ్ఞాధిదేవత లే- శరీరముగాంగల-విష్ణువుయొక్క_- ముఖమునకు - తన్నియనుముఖు 
మునకు-తృ ప్పిని-క లిగించున వెయైనను; సంత్యజ్యఅపీ= విడి చియు, అవధానత 8= 

అవకాశముతో, (ప్రభుకమం=సర్వ చేవపభు వై న విష్ణువును స్వ-ఆరాధ"నై = 
తమ ఆరాధనల చేతి, తోషయంతి= సంక పింపంజేయుచున్నారు. భజతాం 

ఆవిష్షువు నే భజించువాలరెను ఏషాం=వీరియొక్కొ_, సత్ చరితం = సత్ప్సశవ ర్తన 

ము యశాంనీజకీరు లను, సూతే=పుట్టించుచున్నది, జగత్ = లోకమునుకొ 
పునీతే=పవి కేపజచుచున్న ది. 

తా. (బహ్మయజ్ఞ్ఞ దేవయజ్ఞ భూతేయజ్ఞ పిత్ళయజ్ఞ మునుహ్యయజ్ఞా ములు 

అను పంచమహాయజు జ్ఞ ములు, ఇతర జోేతిస్టోమాది యజ్ఞ ములును డేయక విడి 
-చిపెట్టెయు, ఈ తెంగలవారు ఆసకల యజ్ఞాది దేవత లై అగ్నిముఖులైన యిల 

దేవతేలును తనకు శరీరభూతు లై దేవాదిదేవు డై డె యున్నయీమవాోవిమ్లువు నే 

ఆత తృజ్ఞునసాతు త్మా_రు లె ఆరాధించుకొనుచుందురు. కాంబట్లి అటైవీరిఆదర 

అమి, జగత్చావ వనకారణ మె యగును. 

శ (బహ్మయజ్ఞాదిక క పంచయజ్ఞ ములును 

మి యన్యయజ్ఞ ము $ ల్లాన్యములును 
త దేవదేవా డేశఆ డ్రేవ'చేవున 

క్ష తదుల్లాసక $ మైన, వాని 

మానిన౯ నూననీ శ మానుగ నామాధ 
వారాధనమె పరాశీయణత నెపుడు 
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నవథానమున. జేయుశనట్టియాత్మ బాను 

డేముహోత్తుండు వ నిశయిద్ధ మేహిమ 

"తే. చరిత మెప్పుడు ని వావ్పెడు+ చతురకీర్తి 

నిచ్చుచుండును మటే మెండుకీము చ్చటులును 

ముచ్చటను బావనము చేయు 4 బెచ్చు వెరింి 

పరమ ప్తుకుువముఖోల్లానశేపరుండె పరుండు. 

కీర్త త ద్దేవ దేహుండు= ఆయజ్ఞాధి దేవత లే 'జేవాము గా6 గలవాండేన, ఏత ద్దేవ 

జేవ్రనకుక = ఈ జేవదేవునకు  ముచ్చటులును= ముల్టోకములును, ముచ్చటను=మ. 

నోజ్ఞ త్వముతో, పరుండు=(ేస్టుండు ) “అగ్నిముఖానె దేవాః” అని (శతి. 

వృ॥ సర్వాభ్యగిత వై వై ప్పవాంఘి)పయ సాం పానేనపూతొత్త ఫిర్. 

బహ్యాయానని పే.వ్యపావనజటా గంగా౭_వీ నాంగీకృతా 

చ్వేపి పయోనిధిః సరిహృతః పశ్వాది కామ్య్యూద్వి భే 

స్పారాసారవివేచ నే సముచితా సందృశ తే బూొతురీ, శికర్ 

అ. సర్వ-అభ్యర్వ్మిత - వైస్టవ-అంఘిపయసాం = సకలమైనవారి చేతను 

వూజింపంబడిన-శ్రీవై ప్త్వవుల '_ పాదతీర్ణములయొక్క, పా నేన= పానముచేతృ, 

ఫూత - ఆత్మభిః=పవ్నితిమైన అత్మగలవీరి చేత, బహు - ఆయాస - నిషేవ్య-పావ. 

నజటా= అధిక మైన- శమ. - "సేవింపందగిన-పవి తమైన - మూలఫౌగములు. 

గల గంగాపీ=గంగాజలమకూడ, న-అంగీకృ తా = అంగీకరింపంబడినది కాదు. 

సామోపే పీ= సమిపమం'డైనను, పయోనిధిః = సము దము, పరివృాతః=పరినా' 

రింపంబడినదియె, పశు-ఆది - కామ్యాత్. = పశుబంధము- మొద్నలెన- కామ్యక 

ర్పయైన, విధే = నియమమయొక్క, సార- అసార-వివేచెనే=యు ర్త అయు 

_క్షములను - విభాగించుటయందు, సముచితా = తీగిన్క చాతురీ=చాతుర్యము, 

సందృశ్యలే= కనంబడుచున్న ది. 

తా. అందజును ఆచరింపందగిన శ్రీ/వై స్టవుల పాదతీర్థమును పానముేసి 
చేసీ తాము పొవనమైయున్న ందున, ఎంతో ః కష్టపడి దొళ ఆడ? ౦గాజలమునుకూడ 



ధ 

అంగీ కికింసకయు, దగ్గరనుండునదిగమెనను స్నానాసులకు సము గూబ యును 

గాడ చోసనివేశియు, పశుబంధము అజబంభ ము "మంగా న కామద అనూ 

సూడ జేయకయు నుండు నీతెంగలవారల యొక్క షన స క అడి సకాదు” 

అని వివే-చిం" "చడిచాశుర్నా: బు మసన కప్పక గొన 6 కుచున్న. మ్స 

జటా=మూఅభాగము - “మూలే అన్నకి సెంటా అన అమరమాు. 

తె. వె వెన్లవాం[ఫిపయః సూతే శీవరులు నజులు 

గంగ నేనియు నిధి నేని *+ గానంబోరు 

గానయబ జె6 బశుబంధాది $కా మ్యవిధి న 

సారసారవివేచనశవాతురి యీ జ. 

టి. వటిలుగంగ నేనియుకొ = (గాకా శించు ౫6౫ న వను కామ్న్వకిధ్కొ=కా i శీ స్లో 

మ్యహేతుక (తామా [మయమంలయు. 

సేద 

యనే రిద్భ కక 2 రనితరసో ధారణే] 56 

వ. ఆహో ! వీరిలో ఛగవద్భ క్స్ జ న్యాంత రకృతనుకృత స సంసిద్ధ ము 

య్యును, దానికన్నం దద్భృక్షభ క్కి కీ య్ యనన్యసామాన్వ 
యె జవమావహ మెనయది. 

ద క శ్ జ ఇం £ న్లో దృ పై ఘటిత్యఖలలోకి నిదానభ క 

సాష్టాంగ మ(తేప మపాన తె సరగ రం 

అస్ప స్వ చేశ సమయం (పణనుంతి "సపూం 
లు 

Ey sat ఇతే (1 spp ధన్యాత నాం వద క్ల మన్యదుపాస్వ్య మ స్ని. #57 

అ, అభిలలోక నిచానభ "క శీ సకల లోకమును అదికాగణ మైన | నీము 

న్నారాయుణు! యొక్క భ కండు దై సజ యాడ, ఏ్నదుజలు Cyl 

శీఘ్రముగా అగ సంజ లజ్ఞారహితము గాను, అపాకృన సరగ గం తో లలా 

(దోయంబడిన సకలవిథభగర్చములు గాలడిగాన్కి అన్న యనే జళశ మయం = పళ 
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కాలములను అనుసరించనిదియులగాను, సాషహ్రాంగం= సాస్టాంగమగా, (పణమ: 
తీ=ఎవరు నమస్క_రించుచున్నా రో, తేషాం=లట్టి, ధన్యాత్మ నాం = ధన్యా, 
తులకు, అన్యత్ = మణజీయొక, ఉవాస్యం= ఉపాసీంపందగినది, కిం అ స్టే=ఏవి 
యున్న, ఐదజచెప్రుమా? 

మ. భగవద్భ కవిం గానంగానె భవి నరోభావించి సాహ్టాంగ మి 
వ్వగ గావింతురు వింతగా గజువము౯ా $f వర్ణ ంచి లజ్ఞింపే 

తగుచోటుం దగువేళ నాక తమకుం 1 ధన్యాత తం గోర వీ 
రొగిం గావింపంగ దినికన్న నొక కుకా 4 రకూజింప వేజున్న డే, 

టి. నాక=అనక, ఒగిక =వరుసాా, సాస్టాంగయు=కం. కరయుగనర జయ 
గంబులు,నురము లలాటస్థలంబు నున్నతభుజముల్ , సరిధరణి మోపి _మొక్కి_న, 

బరువడి సాస్టైంగమం(డు ఫరమమునీం (దుల్. 

గ॥ యచ్చ యతివందనవివయీ ప్యవహితో సీ త(తాప్యాక 
రి ఆమ్! లి5రి 

వ. ఎడి యతివందనవఏిషయమందును నీ కనుగాలిపినదియో? అ 
దియును వినునదియే. 

వ్చ హత్య ౦ చరమా(శమి ఇడశులి స్వేనై వ జూనాలిచేత్ 
ష్టేస్వుపి సర్వలోక గమితం ర్భక్తే శ్లేష ఛిత్సీయతే | 
Mo యః (వజోధనశుతయ స్పర్వస్య చోత్క_ర్గ దా 
భక్షి ర్భాగవతీతి సస్పృృవావుమూనర్చంతి నృత్యంతిచ॥ 859 
అ. జడమతిః=మందబుద్ధిగల వాండైన్స, చరమా_శమిజ సన్యాసి స్వేనైవ= 

శానుగూశే, ఉత్క_ర్ల ర్న ౦=(కేన్టత్వో మును జూశాతి' బేర్ = తెలినికొనుచున్నా6 



సటిప్పణాం ద్య టీకాతొత్స ర్యతి హోనసహీితము. 30% ధ్రువ 
డేని సర్వలోక గమితు;=సకలలోక యులందును వ్యాపకులాని భ గపంతునియొ 

చ 

బ్. ల బడీ అలా! _ టు" ఓ " ర", అగ an శ, శి 

క్కు, భ కషుజే కులు, నది సప, వజ సుమం చినబారియు సన, టయ 
జాతో 

? 

ల (ప న 

జే జ న జ్. శ /ీ క కాం గా Nn 

=గోదయగుదచునాా 6దు, అసట=ఇలిరు గ్ నృ, అమో. యకయ. అర సనా 
య ఫి రుం 3 We 

స్ట ళా ఇర జ wy pa శ జు!" జూ సో © “U 

సులు, (సబొధ స యకదోొన యుత బుద గలవారే, సరషస్యణ జ ఈలన గగ, 
(im టు య oY 

on అజ ్ కు జ జ గా, ఇ 

య్చ్కర్ల చనా =-యుసాయ DION చ చు సుశీ a AY మ OR OA uw Va గ్ "రై (| 
న్ లి "te థా ) | 1 

“గ 

సళ స న! టీ on అల ఇ 0 . yt మాలీ ట్ భా తలా 
భ్ “భ్ నయ, ఇగ, సస సనాంజక "రవ లె ఆమా శే సనంవాసె” 
1 ) య్య ) uw అలీ! 

' క జల్ ఆ | టా షో 1 క గా జో ఇ జు శా ల _ ల శీలం అ 

vn Nw) zy ne ఎ జ సు కందము సె PEE My At క న 1 గ. 

యొ సనా నవ్వు? మె గగ నుం యము? సంప పము భళి ( RIN 
టన గ్ న. య క 

అలన గ (౧ గ నళ ఇ అట అ స తగ 1 En + ఠి య టి ne సా 
వలిసయయి స Mm న M0 సుమో MU PN స్సు WY క [ యము, | | Ure pe 

jo 
(౪ n జ 6|| జ ow 

అలి కుక uN rn గ్ర Oy wr అలో టా ' i ry న ww , 

ష్ 4 IR NT స ప సభ Th oa fl ర | VAN టి జ! he " haan |. జీ { ఖ్ 

యిలా Fr ళ్ డం ట్! 

లలో జ్య కలు గజ వ స్ శ ఇ జల స న. | / 
భు Ne మీ లే సగ గ Fe Sy టె pA య న్న ల కహ నలి Net ASSENT 

౮ న! క. ళ్ శ pany) క 

- 1 న్ 
అకాల! wy సె 1 మదు “నాన ౦ న. వ గింముచిుంంపు) కం. 

లం 

చ. యతి మటిముందుంలలో వనదుశనా! శ మునుందు?। నన తాసాం 
0 

Iu he fe 

లె నతి సయం ణా న. సడ రే; 

యతి మకివనుంచులి" హరిబస్ దా శత కోటికి మా జక న పళ 

గ్నతినత నెయ్య యనాని ఫ్ గస గన ని సెయు స్థేయుండై ॥ 
rete dos 

॥ Mr) ul wa" wan hy w as me ఖే య 

ప (| తా చంపా సోడ | సలసల Ml Ce, సంవాళటు"క * 
౨ ది 6 

బో ఇ లు య. అ స్వ ఉ = న. Ca గ లా వక్త నమూన నొ. సయం( మె మమా. నెం Moe 2, 
(a య yn 

వ్రదంచాన థేయం..... ఇషియుం దెలియునదియ. 

నృ॥ చతు ₹ రే దాథ్యారరా సక లవిహితాష'' గొని వణ 

య” 
యతి ర్వా ప్యనోోవా హరిచరణభ కా న్యద జనాళా 

ఉపవేత నూంలేర రృభనతీ పదం విశ్వ మంతం 360 
అ. ఇషు ౧ 1 దాగా యో జనొలుగు వవములు న Gyo, సు ఎయు బడు, 

నిషధ్ధ బా రాన పథ ప పరిహురళొ సొ న ఇద సిమ్; 

20 
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సకలవిపై తాఛారనిపుణః =సను స వేదవిహితము లయిన అనుస్థా నములందు 
అటో 

సమురులడె నను, నిషిడ్డా భా రాక్ "=వేవనిషిద్దాచారయులను, పరివారక్ అవఫి= 
లా 4 ఫె 

విడుచువాండై నమ, శా స్త్ర్రపదవీం=శా సవిహితమార్షమును (చరించుచున్న ) 

యతి ర్వా = యతి మైనను, అనో్యోవివా=గృవహాన్థులడె నను, వారి చరణభ కాక 

నారిసావభ కులయిన్క జునాక = నై స్పవజనులను, యది ఉ పేష్నేత=టా పేక్షీంచి 

నవా. గైనయెడల, విశ్వగమితుః=జగదధిపతి మైన భగవంతునియొక్క ఈం 

"తేః=త మకు, పదం=స్థానము, నభవతి= కాండం. 

తా. ఛతుర్వేదము లధ్యయనము చేయుచు, వేదవిహిత శా స్రవిహితా 

ఛారములలో సమర్హుండయ్యును; నరా (శమఘులందు నిషి ద్ధా-చారములను విడి 
థి 

చియు, యతీశ్వరుండుగాని గృవాస్థుండుగాని వై ప్ల పషవులను ఉఊ పేక్షీంచినయెడల, 

అఠండు భగవక్ష్న మకు ఆస్పవముశాండ,. 

"టే. వేద వేదియు నాచారశీవేదియు నయి 

యతియునేనియు. దదితపు. $ ఇతడు నేని 

హరిపడా ప్లు ననా చారశీపరుని నేని 

యుజనివాంజె న హరికుమీయుజునివాండే, 

Xi తదనతి శాంత లోక మర్యాద మాగశమతయసె వవ నశేవలం 

నిఖలా శ మినామపి పరస్సరిభక్తి పకర్ష (పక టిత దాస్య ము క్రి 

(పత్యుద్దనూ భివాద నాదిక మవశ్యానుస్మేయమేవెేతి సాధు 
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అ. తత్ =అందువలన, అనతి కాంత లోక మర్యాదం=లోక మర్యాదను 

మోజునిదై న, ఆశ్రమ ్రయనై ఏవ = _బవాదర్యాద్యా. శమముల మూ:ఃటికే 

నశేవలం= కాదుగాని, నిఖిల్మ్నాశమినామవీ= చతు రా శమముల వారికిని పరస్పర 

భక్తి (పకర్ష పకటితదాస్యం=ఒకొ_క్కొ_రియొక్క_ భక గితిశయము చేత 

(శచురపడిన దాస్యపృ త్తీగాని, ఉ కి ప్రత్యుద్దమాభి వాద చాదికం=మాట కదు 

టిమాట అభివాదనము మొద లై నదిగాని, అవశ్యాను సేయ మేవ= అవశ్యము అను 
ప్వింపందగిన దె ఇతి= అని, సాఘ=చక్కంా, జానీఫీ = తెలినిషొనుణూ. 
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వ. ఆలోక మర్యాద యతి[కమింపక,యీతు ర్యా శముల కే కాదు; 

ఆసర్వ్యాశ ములకుం బరస్పరభక్తి పకర్ష౦బునం జేయుదాస్య 

| పకటనంబును, (పశ యకథనంబును, (పత్యుద్దమనంబును, 

అభి వాదనంబును, ఆదిగా. గలయవి యవశ్యంబు నమస 

యంబులే యని యనువునం డెలిసికొనుము, 

గ॥ యదపి (పపన్న జవజీవన (పభానని దాన పావనపాదావ నే జనా 

వలంపిదూ పణం తదపితీన్య పావరా౭.. పరిజ్ఞాన విజ్భంభీతం 
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అ. యది = ఏదై లే (పపన్నజనజీపన ప్రధాననిదాన పావన పాదావనే 

జన అవలంబిదూవ ణం =(పపన్నుులు ఉజ్జేవిం ంచుటుకు శధానమై యాది కారణమై 

పవ్మితమైన (క్రీపాదతీర్థము నవలంబించుటయంవఖి చూవణమ్మోో ' తేచి =అది 

యు తన్న హిమా అపకిజ్ఞాన విజృంఫీతేం= =వారిమహీమను తెలియమిచేణ వి 

జృంఫించిన, దౌర్భాగ్యం = దు ర్భాగ్యతే, బుద్దైం= సిబుద్దికి, వశునయలి=క నంబి 

ఆచుచున్నది. (ఇట్లు యతివంచనమును సతేంచికదూప ణయును పరివారంచ్చి (క్రీ) 

వై స్టవపావోదకనే వనమును గుజించిన దూషణ మును పరిహూరించుచున్నాండు, ) 

వ. మజేయు: (బపన్ను లుజ్జీవించుటకుం (బభాన కారోణంబునం 

బరమ పావనం బయినంయా పాదతీర్ణ మువిషయమునను నీచే 
యుదూపషణము దానివముహివును “జెలియమినింబట్టియ బెట్టు 

జేంిననీబుడ్ధి దార్భాగ్యమున కే సూచక మగుచున్న యది, 

తథాహి__అక్లేళ దాని 

వృ॥ స్వాతంత్ర్యం పరివర్ణయ న్నిజగుకోరంఘీంద్వయాంనీ భవక౯ా 

(వీత కస్వాభిజనన్య " నిస్సృహాతయా ఫో తీర్ణాన్వయం 
నోట భూయ సమౌర్జితం నిపుణధిః (| పాదతీర్థం సయం 
స్వీకుర్వాద్యది పాంచరాత్ర పదవీభాొజాం నతద్దూవణమ్॥ 868 
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అంగీకరణం =అంగీకరించుట్క, సముచిత మేన=తగివల్స్ ఇత, వత్ జిని, 
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వ. అది తమపదపయస్పంగము కలదియే మైనను; ఉవేవ్సీంప! 

డాని నంగీకరిెంప నే వేక్రీంచుట_ పరనుభాగవతుల పదపయ 
కణము మొత మేయెనను, అతిమా(త్రపవిత మెన చే; కాన 
దాని నవభానమున( గనుంగొనుము ? 

వ్భ॥ మజ్జః౯ జన సన ఎవ్రచరణద్యయసంగ భాజి 

గంగారుతే రషలిలంకనిచినహేతో, 

పూర్ణోోపమాన మవ భేహి నిజాంఖం9 సంగి 

భ కా (గగణ్యపదపద్య పయః పీపాసోః॥ 86 

అ. స్వచరణన్యయసంగభాజి = తనపాదయుగ గృసాంగత్యమును వాం 

యుండు, గంగార్సునే= =గ౦ గా. పవాహమందు నిజకలంకనిరాస హీతోక = త; 

పాపములు నిరాకరించుకొనుకొజుకు, మజ్జ = స్నానము చేయుచున్న, జనః: 

జనుండు, నిజాంఘ్సంగి- భకాగగణ్య- దప వ -పయఃవిపాసోః = తనపాదవమ 

లతోడిస సంబంధము గలదియె- -భగవద్భ క్షు కలలో (పథానులైనవారి_ పాదపప్ము ము 

లయొక్క_ -తీర్థమును పానముచేయంగోరినవానికి, పూర్ణ +ఉపమానం=పూర్లో; 
మానముగా, అవ ఢోహి= తెలినికొనుమా 

తా. ఎట్టిగ ౦ంగాదిజలమందెనను తనపాదముల నుంచుకొనియు, తనసక౪ 
పాపములును పరివారిం చుకొనుకొజుకు స్నానము చేయంబడునో ; అశ్టే తనపాఢ 
తీర్ధముత్" జేర్ప(బడినదైనను,. భగవద్భక్తి నీష్టు లై వ పపన్ను లలోే (పధానులై 
నవారిపావతీర్ధమును న్వీకరించుటయును రామానుజీయ మతానుసారి సదన 

4 గాంగవారి యవారి నిశీజాంఘిం సంగి 
జాణ న్నా నాన నఘనిరాశసానం దాన 

పంఘ్పిసంగి భాగ వ తాంఘి శ సార్థతీర్థ 

వానమే యగు దగు నుపీమాన మెపుకు. 
Xi! ఆస్తామిద రివాచనికే వితంజాయమానా స్పంభధ్యాసు విహిత 



అర్య క్తి కి అద ఆక వే బటట ఆన జల ళ్ళ శ సటిప్పణాం ధృపద్య టీకాశ్రాత్స ర్యేతిహోసనహితము. 811 

మాత (పదహీణ మప్యధికీ పంతు హ_న్త?వ తేపౌ మనపాయ 
సత్సేం పదాయ[ పన ర్లక స్పక లగురుతిలక లోక గురు హృద 

మయానుసారీ నవఏష విజయ వే సౌమో్యాపయం|తాదీనాం దేరి 

క నార్వభామః॥ 867 

అ. ఇదం=ఇది, ఆసాం=ఊండనీ ; వాచనికేఎ ఈమాటలో, శీీఠండాయ 

మానాః = వితేండముచేయువారు, సంధ్యాను నా సంధ్యావందన కాలములలో, 

విహిత = విధింపంబడీన, ఆత్మ్మపదక్షిణమవీ = తన్నపదక్షీణమును జేయుటను 

గూడ, అధిక్షీపంతు = తొలంగరదోయుదురుణాక, హాంతీ= అర్యో ! ఏతే 

పాం=వీరియొక్క_, అనపాయసం(పదాయ్మ పవ ర్హ కః =నిరపాయ మైన సంపదా 

యమును (పవ ర్రింపజేయువాశై , సకలగురుతిలక = సక లాచార్యులకు శిదో 

భూవణమై, లోకగురువృాదయానుసారీ = లోకాచార్యులై న (శ్రీమన్నారా 

యణునియొక్కా అఫి[పాయము ననుసరించువారై న దేశికులలో, సఏవః = 

ఆయీ, దేశిక సార్వభౌమ: = ఆచార్యచ్మ కవ ర్థియైన (కీరామానుజులు, విజయ 

తేజయకీలురుగా నున్నారు. 

వ. అడి యటుండనీ. ఇట వితండాయమానులు పకినంధ్యాసము 

యములంనును విధివిహిత మె తమచేయు(పదహీణము నధి 
వపింప శే యున్నారుశారు ? మహాశ్సర్యము ! ఈమహోత్ము 
లలో నిరశాయసం[ప దాయ పన రకులును, సక లాచార్యుల 

కును (పథమాచార్యూ(డై న న ర్వేశ (రు హృదయాను సరణసర 

ణ్ె సంస్థాపకులును, సకలశ రణాగతరకుకులకును బేనికనా 

ర్వభామయులు నయునయారామానుజులును స (త్కృహ్లు లె 
ఎల్లలు... 

యున్నారు కారు? ' 

శ్లో॥ పుణ్యవ్లోకః పరమభిమతః స్వస్థ లేప్వాస్టయా 2. సౌ 
యస్య న్లోక(పథమ పఠన శ్రాఘ నాకంపమొనై 3 

ర్లు 
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' చూడాసూనై ః స్వపయతి మభుప్యందిఖి శ్నంచర్కె 

తస స్పి(పవచన ముకోనిత్వభూాపాం సస్టయో మామ్! 36; 
re = 

పుణ్యన్లోకః = పవిత్రమైన యశన్నుకదిగిను అసౌ = ఈలన్నీసతి, 
౧౧ గు ~~ 

e ల క్ మ YF 
పరం=మిక్కి_లి, అభిమత?౬ = సమ్మతిం+ వినవార్యగ, సస లీషు = వినవ్ లలో, 

యుధ్ధ 
Vy భో హను 

అఆస్థయా =పేట్టుతొ ) యస్య యు ఏ రామానుజులగమొక సాం a వ సు పవన వర్ణ ఘు 

నాకం ంపమానై ౩ = నోకయుయొక్క_. మునటిసారె చదువుటనో.కొని సూయ 
య 

we ల Ral అస న. 

టచెత కదలుచున్న, మధుస్యంది')5 = స నెను కార్పుచున్న, చూడానూ? ఏ 
న. 

~~ 

జో ne చాను జ nak భం! ఉం aun య “లలోని ఫూవుం చేతను, చం ంనరీై గ్ ర ఇ వా ంనలోన తుము, న చన ౩ 
వాలీ fh ఆజా న్! 

2 ల 

[పసుగనం = =ఇయ్య (బ.కన స్ప స్పిపడనయులు 3 లుగువట్టుా ఉన గ్ భా సొంజ 

నక్షఃకన 
లె 
దెవిని స స్నపయతి= స్నాన యు చయుచున్నా యు. 

అమందు సదాభూషణ సాయమైన సభయో పోం ఆకార చున ల EN 
(' టీ | స ణీ 

ల అలో కో, న అంప, స చి శ్ war, 171 we Wil “yy Fal Pa 

తె. ఈరామానుజులు సొయింంన్సి నో పము నాెకసాని సదసి పొని నాయ 

oy ళా కలో త / ఆ నాట్స్ గులో 

కొనుచు తేనతలలో క నవలుదున్న పూలతో ను సి నెను భ స ములగ న, (న 

స్వ నివపనములతో ను తనకు స్థ లమందలితేన నభా ర్న మోన లీల ఎమి 4 అన్నీ 5 
- 7 

స్నానము'చేయించనో? 'అటిరాీనుకాలు నీరు అనుట 

ఉ. ఆకమలాము డేతటిన ? నాస్భుో సని మయమాూాబక్షంచి ca 

ఘాక లనంబునక్ శిరము + గంపిల, నందులం బూవు-జ నలక 

జోక ఘటించి, నక్షమున * జోటిని జేంటినమలా శుభాంగనీ 
'తాకలనంబువాడునొగి 4 నాక క్ఫతియిీాక్ళని దే.-చుగుకానుగున్, 

టి. ఏతిచేనిక్ = =ఎస్వు డును, 6 ఆక్భతిల ఎలనరమినో , సీ ష్క్ళతి = ఏ రామాను 

జాలస్లోక మును, శ్లాఘాకటనంబునక్” = = గ్లాఘంచుటిదేత, బోః'కొ= వీడుకనో, 

సోటినితన న్రీయైనలవ్మీని, కే౭టిగమికొ =తుమ్రైదల సమాహయుగో, భుభాంక 
స శాకలనంబుడతుభల క్ష ణయులు నలశానమువేయుటగా, పాడుక్ =పాడునో 

ఆకృతి =ఆన్లోకము, ఈకృతి దేజ ఈఫుణ్య స్వరూపుని దీ, 

వృ॥ ఖలకృత పరిభాపాకి ర్ట నోద్యజగీపా 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్ప క్యేతిహాససహీతము. 818 

వితతనిజమనీహా వి _స్పృత(బవాయోపా 

జయతి దలితదోసా దత్తత త్యాభిలాపా 

వరవరమునివేపా క్యాపి వై కుంఠభూపా॥ 869 

అ. ఖల... గీపాఖల=దుష్టుల చెత, కృత = చెయంబడిన, పరిభా సా=నిం 

దావాక్యములను, ఆకర్ష న=వినుటచేత, ఉద్వత్ =విజృంఫించుచున్న, బీగీ పా= 

యేచ్భగలదియు ; విలేతెనిజమనీ పా= విస్తారమైన స్వబుద్ధివి శేషము కలదియు; 

విస్త ఫర బహ్మయో పా = వి సరింపంజేయంబడిన సరన్వతీరూపమైన వాక్కులు 

గలదియు; దలితదో పా = ఖండింపంబడిన సకలదోసములు కలదియు; దత్తత 

త్త --అఖిలా హో = ఈయంబడిన పరతత్వనుందలి అభిలాపు కలదియు; వర- 

పరముని- వే షౌ = =(శేస్టమెన ముని, _శేష్టునియొక... వేషయుకలదియునెన, వైకుంఠ 

భూహో = పరమపవమునకు భూహణమైన (శీరామానుజులు (శ్రీవిష్ణుమా ర్తి), 

క్యావి=ఎక్కు_డనుు, జయతి = సర్బోత్కృష్టులుగా నున్నారు. 

తా. మతాంతరులను జయింసం౭గలిగిన స్పబుద్ధి విశే షము చేత సరన స్వతిని సం 

ఇ! తసపఅచుచు, సర్వదోషములను పరిహరించి పరత త్త గమందె యఖిలాపు గలిగి 

“పరమపచ మునకు పరమభూషణముఐలె నున్నయా రామానుజ మునులు--_ లేక యా 

పరమపద నాథుడు ఎప్పటికిని సర్వోత్కృష్టులుగా నున్నవారు. 

వు. ఖల గాధ లని వాని గెల నవనిం $ గాంహీంచి యశీణవా 

క్కు_ల= వాగ్లేనియు మాద మొందశపినశ లక్ ఘూపించిదోపచ్చ “టల్ 

తొలలోంచేసి, పరత్వతత్వముల నంశతో క వంచురామానుజ 

చృలవై కుంఠు: (డకుంఠ తేజు(డితే (శుక ీసామాన న్యస న్యాన్యు, డే? 

టీ. గాధలు=పురాణములు, అవనిక్ =భూమియందు, కాంక్షించి = కోరి; 

వాగ్గేవి=సరస్వతి, దోషచ్భటల్ = దోషసమూవామ్వులను, పరత్వతత్వము 

లక్ =పరత్వవిషయ మైన తత్వముల చేత, రామానుజచ్చల వై కుంకుండు = (శీరామా 

:నుజుల'నెడి వ్యాజముతోటడి (శీవై కంఠ నాథుండు, అకంఠ లే జుండు= సంపూర్ణ 

,(పఫావుండు. 



$14 విశ్వగుణాదర్శము 

గ॥ అకర్ణ్యయ తావచేతదీయానాం పవ్శితతమ) చరి(త్రం॥ 87! 

ఆ. ఏతవీయానాం = వీరిసంబంధులయొక్క_, పవి(తతమం = అతిపవి (| 

మైన్క చర్మితం= చార్మితీమును, ఆకర్ల య తావత్ = వినుమా? 

వ. మజియు నితనిమతానలంబులపపి తతవుం బగుచరి తంబ 

ను వినుము? 

ఫీ వుడా మానుజీయులవర నము. 
wy, ణ్ 

వృ॥ కతిచి దలసాః కగ్గాయా సాద్విహాయ వినిశ్చలా 

_స్పదపి భగవద్భ క్రి స్తేపూం భునోతి భ వవ్యథాం 

శ్రమనహాజనై కారెర్నధ్రాణాం వినై వహీలంఘనై 
యై 

ర్హ్వరనిరసనా మూలం పేఠ్యో త్రరం పరమాహధమ్. 871 

wR అల సాః=మంద బుద్ధులు, 3 తిచిత్ = కొందరు, ఆయాసార్ =ఆయా 

సముపల్ల ; కర్శ్శ=నిత్యే నై మి త్తికరూపకర్త్మ ను, విహాయ=విడిచ్చి వినిశ్చలాః = 

చలింపనివాశె రి, తేదవీ= అయినను, తే పాం=వారికి భగవద్భ క్షిః= భగవంతుని 

విషయమెనభ క్తి / భవవ్య థాం= సం సారదుఃఖయును, ధునోతి =వోంగొట్టు చున్న 
దా న! 

ది; (శ్రమసవా-జన- ఏకా స్హై9 = తంధాద్మిశమలోేర్చువారై న - జనులయొక్కా 

ముఖ్యార్హ ములయిన, లంఘృనె ౩=లంకణములతో, వినె వ= లేకయే, న్భకకాం= 

మనుష్యులకు, జ్వరనిరసనాయ = జ్వురమునుపో (గొట్టు టకై, వీర్యో త్తరం=బలి 

మిక పధానమెన , పరమాషధం=మంచిజి "షధము, అలంహీ = సమర్ధ మేక దా? 

తా. తనవ్యాధ్మి శమలను వోంగొట్టుకొనుటకై లంకణాదులు చేయక పోయి 

-నన్కు ఆవ్యాధులు పోయగొట్టుకొనుటశకై గొప్పయౌొవధమును తీసికొనునట్లు గా, 

కొందటు బుద్దిపీనులు తమనిత్య నై మి త్రికకర లను చేయకమానుకిొన్న ను, తౌము 
థె . న. ఎది వాలే 

చేయు భగవద్విషయిక భ క్రీపలన సే భవరోగములు దొలయగించుకొనుచున్నారు. 

శే. నిత్యనె మి తిక|కియ శ లె అప కతుల 
dia. తి ™ మ 

భ కిభరవముది హరి యది 9 పాంచువెతల 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీ కా తాత్ప ర్యేతిహో పోనసహీతము, 815 

లంకణముచేయకయ చేయు 4 లగును (పజకు 

జ్వరభరంబు నమోఘ మాశేషధవరంబు,. 

కించ. __నముణి యు; 

వృ॥ రహస్య వ్యాఖ్యానై రఘువర చరి. తానుక థన. 

స్త యీాసథించినాం వకులధర వాణాం (ప్రవచనై ౪ 

అమా భాప్యాఖ్యానె ర్ల ర రిచరణ కే కంక ర్ట విధిభీః 

(పణామైశ్చా ర్యాణాం 'క్షణమివ నయంత్య|త దినసాన్ 1872 

అ. రవాస్యవ్యాఖ్యానై =రవాస్య త్రయాదివ్యాఖ్యానములతోోను, రఘువర 

చర్మి తానుకథ నె ౪= రామాయణాదిపథ నములతో ను, (తయీసథీ)-ఏీనాం= వేద 

సమానములయిను వకులధరవాచాం=,పబంధ వాక్యములయొక్క_, (పపచ్ననై 8= 

అనుసంధానములతోను, భ'వ్య-అఖ్యా నే ః = భావ్యుమును (పవచించుటలచేత 

న్కు వారిచరణ కై ౦కర్యవిధిఖి;= భగవత్పాద శై ౦కర్యకార్యములతోనుు ఆర్యా . 

కాం పణామైశ్చ= పెద్దలకు చెయు [పణామములతోను, అమి = ఈరామానుజ 

మతస్థులు, అ(త్ర= ఈలోక మందు, దివసాక్ =దినములన్సు క్షణం ఇవ=నిమిష 

మామువలె, నయంతి=కడపుచున్నారు. 
తా. ఈలోేకముందు ఈశరామానుజనుతేస్థులు భగవద్వివయికప్రణవనమః 

పదనారాయణపదరవాస్యత్రయాదులతోను ద్వయార్థ ప్రతిపాదక (శీమ దా 

మాయణాదులతోను వేదతుల్యములయిన ఆళ్వారుల ప్రబంధములతోను (శీమ 

_దామానుజభ? ప్యూదులతోను మతి భగవతే ,_౦కర్యమయులతోను ఈమతస్థు 
లలో పెద్దలకు చేయ్యుపణామములతోను ఎంతకాలము"నైన ఒకమణకువలే 
జరుపుకొ నుచున్నారు. 

సీ అషప్రాదశరహస్యశశి పాను ముత ముఖ్య 

సద్వ్యాఖ్య లెప్పుడు $ జదువు తమకు 

నద్భయద్యయ బోధ శకామేయరానూయ 

ణమె యెప్పుం భాొరాయీీణంబు తమకు 



$16 విశషగుణాదర్శము 

వేదవే దాంతని$ వేనక వకుళ భృ 

ద్గచన(పన చనంబె * నరము తమకు 
రానూనుజీయంబె 4 సాంమాణికం బని 

భావ్యంబె వేవూాజుం + బరన తమకు 

"తే. హూరిచరణ వర నీవుహగపరి చరణము 

నార్యవ ర్యా గణ్మి పణాశమా చరణము 

నిత్యమును గృత్యములు తను $ కత్వవశ్య 

మికు దిన మొకతుణముగ 5 నెపుముం గాంతు. 

ర్త అస్తాద శరవాస్య ములు — మునుతుపడి యయా, కున “ టె న! ; 

Ul mene 

అన్భ్యయద్యయబో ధ కల మేయ = అసనమా నము వృయారం ను. సల్ ఖ్ . "oy ym 
మా Ver 

1 వామైన, పరిచరణము=పరిచర్య. 

గ (పువఃక్షుణనునుధ్యాయస్లాఘం) అన్య దాస్తాంనాను, తా 
మేవ కామమన్శ్య్యోన్యం నలహాయవూనానా౧ నానావనిఇానాం౧ 

(శుతీనా మవిరోధ సాధ నేన సాధుభానం( పకటయంతీ నుఖిల 

గుకాభిరానూాం రామానుజసరన్వతీ నుభినం దెామి-(స 

సిద్ధంహి “సండ్ మిచ్చంతి సాధవః” ఇతి॥ 373 

వ, (తణ వమనుథ్యానించి శాఘుంచియు) మణి యుండనీయుండగి? 
మండు దా మొండొండును గలహీించుచుండు వివిధశేద 
తండంబులకు నవికోధంబున సాధనంబుననె “ సంధిమిచ్మ, 0 
తిసాధవః=సాధువులు నంధిని గోరుచున్నారు”. అని సాధుభా 
వంబె పకటించుచు సకలనద్దుణాభిరామ ౩ మయినయా'రావూా 
నుజసూక్షిధోరణి యనాధారణీయనియ భినండిం చుచున్నాను. 

పశ్య... చూడు:!......_ 

వృ॥నిక్వంహేయ/పణావధభూన నపరా నై ర్లుణ్యనాదా శ్నుతౌ 



ధ్ర రగ టిప్పణాంధ్ర పద్య టీ కా తాత్స ర్వేతిహో హోసనహితేము. #17 

ముఖ్యార్లా స్పగుణో క్షయ శు  భ గుణ సఖ్యా స నాద్బహాణ 
అదె (తే| శుత యో విశిష్టవిషయాం నిష్క్భృావరూ న "(గేయా 

భి ఫో క్రి నృదిహాఖల శంకిపినం రామానుజీయం నమునము! 
అ. [శుతె=వేనమంవ,, సభ్యింజ యో వకస్సు (బన్గాణ'; య | ర్యాంప్ 

| 
భ్ 

కా ni 

ల > _ చ uae uD ~ ఒం త్న బో గః నెగ్థుణ్య న దాః = గరు గురం-పిన వాగులు హం ముగు సక ంసాసన a 1! ) 
do 

( ళ్శ 
లే | bn “ | 

MOM fi: ట్ర్ పెట్టు( HA గంగి కమం no J CN “న్న స, ho Ha ఫి (అప్పు న సం రము (1 భీ అబు శీ * న ఇ న. + | | జం లి ts | 
my పగ గ క AN PIERS oar ‘ ‘i 1 “ wT a / M0 INT nm wart she! | by , 

చి య ( | ్రె 
శుభ గుణ స ఖ్ ననా? మి సుగుణ మును [11 pnd గయ | గ ఎప స్య జై , సో ర a wm Tee 

పం ॥ తోం డా పో, . ఉల గో ఇం ల ఆ “ 1 'స్యెమెన అర ముగలనియుు, 69? [చల ముల న న వలం, ని bd orem Cs} రె Oh | Mom tn 
సట 

| en ర || , a | | ల ల మ ఫి స మూ! వె ODM CR సట Coa; WE PY OS ey a) 
॥ టో 4 

ళల ఖీ " శె we U జ frye 7 ఇగ BERT ఇ Ww" శ్ గాః % గో / ' 
Mh) WW, ట్లు = అదా, మగా?! J గ్రా ఆ, i hie (క a} గ, ర్ల or mr . (1 "a న. / / ta ye 

యంంను స్యా పున 7 న మైనరు, WI Dh పీకు nrg in Ee ‘ 

నాన్ సదిగిమ్సె రాను యం = న్ు గ తం దగర? "a, Pr Do Men , క. ల “ry ' aan 
రు 

జ్ = కీ i న. వై 
0 రా శ్ ఇ గ 

Cin ణో; “గరం గ ,| బవాన స్మ, హై | . ధళ fia yw: జ. sn ళా న. సం , స్ . 
/. | ల 

లా Wn 11 
' ' వీర వో: a mm ను ee నల ట్ర లం [పప గ జురు WIR en య లు గ్ల . సట టి య! న్ని Vin, Morn 1 స , 1 fe, 4 గ్ ఖీ ఏ ట్లో ల న 

ar) జ లో wn కల్ న్యా, గ ॥ sey fr ఇ | క్ లాలా MD, సస sn విన్స్ | ఖే స 792 సై "Ta oh Va 
న సన » 7 అ గ్ won క... గ | గా' wy ఓ ఈ నే ft ee ॥ య. BoE దు ణ సుప! a RY Ti Mr, "ne fF Meg, 

fy! 

భో a) నీ ఖ ఖో! | లో ఖం న ల ళీ జ్ శో య (బహా;: ఖ్ సన SoD ఎట్ కీ కస్తం న్యు సలా యులు, సళ్ల yrs 1౫ a) | ళ్ ॥ # ri Mm 
fh శో 

స స కీ... |] అః" సై | య టే aes న MOL RUN సచిడ్ని శిష్టుండన: ఇను జీ సంపు నూ గా ఇ TIPE, యు ఆం ఇళ లీ | ౧ ' 
gp por న. గీ శ , గ ny మ్ ॥ 

నములును సక కే సేసయలు గట్లు కర్త తక TUM Tah, 
IT " 

Cn అ ఈ భో “మాను లీ య సు సిన గ! KY ముప సు సి న hh Ge, స 1 1,1 న. | శ ల్ sn WY 
fy 

fh nnn 

సం ఏడ్ 

పఖథంబునను పి విశే శువి ంంబుగను ని 

గుణవాద మగుహేయశేసుణపనంబు 
సగుణ వొడము _బహ్మేసుగుణ బో ఇబురంబు 

ముఖ్యార్థనునియు స శభిఖ్య యగును 

న్, a 
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వివిధవిధాచై ఏతి కుత శుతు లవ్వి 

యవ్వినిష్షవి హయామా నగును 

ఛేదో క్రి యెవ్యానిశీమిా(ద( దన్నిహ్మృృప్ట 

రూపా[శయంబు నిశరూఢి నగును 

తే, కనుక సకల్నశుకిహితముశగను నవికల 
వుతుల, రామానుజీయమే ₹ మహీని మహీత 

మతము నిఖిలార్యనమ్తతే $$ మగుట దీని 
కన్న సన్నుతవుత మే జ * గానం గాన, 

దం. వేవమార్దములోను (వనిద్ధ విధముగాను (బహ గుణరహితుండు అనువా 

వము హేతగుణయులకు కిషయుం డగును. సుగుణసహితుంయు అనువాదము 

(పఖ్యాతితో మూఖ్యార్థక మై సద్దుణవిషయుండు అగును. జీవేశ్ళరులకో అ జే 

దమును జెప్పెడి అ నేకవిధములైన అద దై (తమంనలి (సశిద్ధములగు ఆవేదములు 
పుట్టుదలతో (చిదచిద్వి శిష్ట జీ వేశ్చ రులుఅని) ఆవిశిష్టాచె (ఫే విషయము లగును, 
వానిప్షయమై అట్టు భెనము 

బడిన స్వరాపునక్ష జీ వళ్వరులు (ప్రసిద్ధి గా ఆశయులగుదురు. "కా బ్టి ఆ 
రామానుజీయమత మే సమ స్థవేదవిహితముగాను, చెడీపోవని నుతము+౧ను, 
భూలోకములో పూజ్య మైనది గాను, సరి లేనిదిగాను, సక లసజ్ఞనులక్రు సమ్మతమైన 

దిగాను అగుట చేత దీనికంశు కొనియాడందగివముత మును సెజగానను "గానను. 

చెప్పుట మే వె (గ వి కషణకూన్యముణా నిష్కూర్షి కుం 

కృ ఖాను: 

గ అవితేథ మేత దథాపి య ఇమే సంచరం త్యాచార్యపురువస 
మాఖ్యాతా వతన న్మ తాభినివిష్టా శ్నీప్రాస్తేషూ మేపారీతి ర్నరో 
చతేవివేచకేభ్యః! తిర 

కృ శానుండు:___ 

వ, అది యథార్థమెయయిన, నితనిమ తాభినివిషులు ఛివులని కొం 
6 లు 



సటిప్పణాం ధ్ర, పద ద్య టీకాతాత్స ర్యేతిహో పోససహితము. 819 

ద జాచార్భపురుషు లనువేర నూరందిరుగుచున్నారు. వారి 

యీారీకి యేవివేచకులకును అఫోచకము కాక పోదు, 

పశ్య తావత్  చూడుముది:....... 

న! హత్యామా గై ద్విజాద్ి నఖిల మపి ధనం హంత? వృాత్వా౭ 

తిద్బృవాః ! దుర్చు సత్తా స్క రాయే వనగిరినిలయా యచనీ 

ఇచా ఇపహోన న్వేకృత్వా చ కాంంక్ష మేషపాం యుటికి ఏివధత;కించ 

వుంతో ఇప చేథం | తద కాగేవ వి_డ్చాఢతి తనుమమూానంశ 

పారంపరీతిః॥ 976 

ఆ ల tae 
. సనుగినిసిఅలగగూాః = అర ణృృసగ్న లి లు సానముగా లల, rn YD ras 

Ua (4! 

గదా. బా సీజొ | హా es Ra గం ణం! 
ఎన్ 6గలు, SE [బక = (గ wg స ౯. bE =|!) MY MPT yy TNT Wt vu" 

న ఆ [| సా జ 

1 ఓ పభ. అస మ జఉఖభ గ్గ న Ty ఇ" + + , 1 నః 
అ:ఫలమనిల నంజు నుగ టు! న యళ. జ్ న! WRN వ Ae గ న. ల! క వ ఓ bs ల! 

% ra ve 

జో రం కో. ~~ . o లు జు i ఇ ల క్ శీ ల గ ॥ కి - le " 

గొ డి "విను ప న్ థి 5 "వండి శ గి Mae Toon Wor it, Maps UH A (| గొ బశ N క "7 
(Fen రు 4 “సీ 

Cn] 

om బాలీ దనక జ క దం నోట సల t le | 
రులును, న ఎ కోఅదానులోో ఇవాల గాత TE Ng ఎ వను బన్ ననీ 

॥ 1 3 
Va 

కరో (ne) fe గ Fas గా శన దాం po ణా we", అ స. న. | స గ నీ » wal టే 
Cp = 0) I as el. 0% న్ా rr wd Nain vy గ్ ఓఓ స fi bk pn గ్" ' Pr) Pa thy గ్ల 

" ' శ 

యు, నుం తోపే ప"కం= మం. నళ క. 
4, 

wy Ty ఆలో a ఉని జజ on wm జ న బా! ' ww ry : wy 

ఈ రామానుణమ గో బొ ర్వ్వఃర్రు కు ష్య D9, EE UND తంల తటి ల 
భ్ హ్ లీ 

"ప్రేభ స్తం న జ వె న ళ్ ఖ్ క! 

హాటు న) పలు పెటి ? ఓ ay MoE తేజా" సస సుమం, ar ate We ma rt aga (a 1 

ర్యముతీ ) దథతి=ధరంచుచున్నాారు. 
తం, కీ... యా జో టో rt లి [1 a లో . 

CL) ఇ అడవుల! ను (ey ce Han బం ఓ భంగ Fm nih Ew WILE hh wr 

ళ్ 

త్య! ga an “im శ జట డు _బావాణాదులనుక ట్టి వారివముఎవ సస ల సము సంహారం ది గన్నంచి దుస చ 
1 med? 

/ గాకా, ON శ గా శీ 
అయినను, వా వాఏికి యో-పింగ) KY "US (గో స Th Wn) 00 వ. భి. గ్ ఇ ళ్ sai 

రామానుజమలిస్టు లయిన ౧మా చార్య వ్రురుసులు వాక టనే వా మధయా తేన నలో టు 

పపకి తమపారంపర్య ము ణా ఛదీరపోవ ణము జారడం ముకు చున్నారు. 

ఉ. దారులు కాచి వోంచి పలుశే దాగులంచోగుల ౪ తెచ్చి. చ మ్సునా 

పాబులసాము లమెయి నీపారముతీయు చుంటటాట పెగాసికోళా 
— 6 రీ ౮ బువా ర్ క్ 



820 విశగుణాదర్శము.. 

వారికి జక దానము నశవారిగ మంతః ఖు పచే శ 

క్రిరువారుగై చేరిచి చేయుచుందు మది * చేడ ఏడితోడ్సడి వీ = 
వై ఇ ॥ 
కించ... వుణటి యు: నా ॥ షానా, 

వృ॥ జూరాళా చోరా౯ా కిరా తాక జనపదమథనాక౯ా రాజ; న్న్న 

మహీశా౯ | శిప్యాక కృ త్వ్వాతిము తా న్స నం కినయవిదు 

రాకో! తియ ర వాని స్పై 8 |! సాకం నోభుంచతేఒమి సక్ళ 
a యు బా 

దవిపెనతెం కుర్వ "లే గన శేపాం | నంకే తేనై వ సిద్ధం తేదిద 

మవిదుపాం సభ్యు మాచార్యపుం న్వమ్! ప్ర” 

అ. అమి=ఈఆచార్య పురుషులు జారాక్ =విటులను చోరాక్"=దొంగ 

అను, కరాతాక్ష్ = వేంటవాం( డను, జనపద మభ చాక్ = దేళ నాళకు లై , రాజపా 

శాక =రాజాధథము లయిన య గాకాక్ వంరాజాబనుక్ , కిష్యాక = శిష్యులను 

త్నా= =చేన్చి అతిమత్తాః = మిక్కిలి గర్వించినవారై , [శుతినయవిధు 

వేవన్తులకు దూరుశె , కన = (బహ్మజ్ఞారనిష్థులయిన, (శో తియె 
౧ 

సాాకేం=వె దికు కులతోకూడ, నోభుంజతే = భుజొంపరు. 'తేపాం= వారియొక్క, 

ఆఅ ఎదుటి, వినలిం=(పకశామమును, సకృదవపీ=ఒకప్పు డౌన్కన కర తే= చే 

యురు. తత్ _ఇహం=ఆయిది, ఆవిదుపాం = అపండితులయిన వీరియొక్కా, జా న్లో 

ఘ్యం= శ్లాన్యునీయమయిన, ఆచార్యపుం స్ప (౦= ఆచార్యప్రురువతే(ము, సంే 
"తేనై ప=త మసం కేతముచేత నే, సిద్ధం =నీద్ధ మయినది. 

తా. ఈ రామానుజీయ మతస్థు నై నయాచార్య పురుషులును ఆజారచోరకిరా 
తులనుక్ చేళశధ్వంసకు లై లెన ఆధనురాజులనుక్ష శిష్యులనుూగాం బేనికొని, గర్వి 
తులై వేనమార్లములను విడచి, (బహ్మజ్జూనులయిన వై వె దికలతోం గూడనై నభు 
జొంపరుగాని , నమస్కా_రమునై నం జేయరు. ఇట్టియాచార్యపు రవత్వము అజ్ఞ 
వై నవిరిసంకేత సిద్ధ మే "కాని శ్ఞాఘ్యము "కాదు. లి 

తే, జారచోరకి రాతులకబనపదన్ను 

' రాజపాశమహీశుల * రహిని శిష్య 



సటిప్పణాం ధ్ర పద స్ టీకాతాత్సి క్వేతిహాసన నహిోతము. పై 

లనుగం జేవొంచు (శో తియు లకు నవుత్ష 

ముసను నొకసారియైనను ఫే నిని వేసి 

భేజనము చే చాయ, రాచాగ్యశప్తూగువు అంటు ! 

గ జు y" { mE Ty rasa చ ఇగ x mT అత్య స్పై గ అనీ! మహో నయ వమ భిజరని ద్యావృ తిసంపనల్నన మన్నే 

పొ మష్యగవన్వా స వ్యామాహః॥ సాన 
లమ తీ 

న. ఆహా! ఈనుహాన్యామావాము! అభిజు నా భికతియు: అననడ, 
గ్గ 
పటే 

- 

విద యు సమృద్ధములు గాం గలవారికిసహాతి మనివారితిము. 

నృ! ఆచారన్య నపీయసాం ధసత్చిపా మజ్ఞాతి వెదాధ్వనాం 
కానూాతి౦కేక లంక సంకీలవ్మా దాం శేపాంచి జేసా నుమా 

కుద్ధాచారజుహో జిటే ౫ దియవి యా లే గహ్టూన్న ఎవ్రయంస సూదయ 

్శిమ్యన్యం యదుశ ౧కి తిక్క లని లేస్పా( మూాజ్య మతో ౧తెమ్॥ 
అ, సయం = తె, ఘు "బారినప = కవ నస. చూ టూరు యును ORR 

ట్ల! శ (a హా. 

a ఇవ్ న a “న ణా bh "he 

వార్, ౨ టం్యపయ.! సూ శో లేం సయుంగున 1 బైన, | స్టా. =| యు, ర (0) 
లో ఆటీ + న. న. య! మ WL M6 a జో 'అమా=-తశి సూరంకు;ఆసండేనులు,. టారు స్సు జి ద టా రును. నుదిముసాంల లు 

తో 

తటి రు Tes శ BEN స ) ju { ~ "J 5 nN 1 ఉలి గి a? జీ మ-టంగో రిషి అద్ బలి సట 
లా ॥ నా 

[1 3, + ల అభి అగో || ! న్యు! ' . or కేబ-న్ఫా దాం = దుక సునివలం. నో సను శము-మాటిన న్యయు" “దీత్ర_ లువ మైన, మ 

మనస్సుగలవారి, అజ్ఞా? తిం నాం = తెలీసకానని- చేశయింయొక.. 

మార్దముగలవారై స, ఏసూంజ న ీపాంచిత్ = కొ ందుజఅయుపి సా బి! సత్వం 

యత్ = =ఏశిష్యుత్నే మును ఉశంసజకోరుచున్నానో, తల్ =అది, అ= ఇక 
“ో 

తు సలీం జుప్ విష్టురుషున 'డమొక, టోరి గం బక స్ట ముక, స్మామాజ్యంగల అ సు 

పంక దా? 
స 

.. hE 2 
వ సదాచార సంభన్ను టై జో 30 దియు బె న జానుదు “రండ అటి, 

య పమ ఈ o శ స్గుః 

అయి ఈ అగాశగ బిగి వంవిపాతిన ముగ్గ Wy తము మున థవికారములచళి ఇలు 
గ జ + 

అతునస్సు. అయిన క నూ చార్య పురుషులకు (1 నన్య్రెలగు గు కకష DRY wpe 

శృ మే కనా స్ట 

21 
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సీ ఆచారసాం[ దులు 4 నగుజితేం[దియులును 
నఖిలాగ మజ్ఞాలు $ నయినవార 

లాభారదూరు లేరా తాప్రిహారులు 

నవిదితాగమనసారు + లగుచు నుజియు 

మారపికారము ఫ్ లారక నుడి తౌటు 

మౌాతై నవారి కేశేమణియు మజియు 

వారె తారె నను 4 దారుగా శివ్వుత్వ 

వమూరంగా సారికే * కోరకొనుచు 

ఆ. నడుగు మడుంస లొ త్తి శ యడంకువ గాన్సింతు. 

రగుట నిచట నకట! యకటపికట 

నుయిన కలికి. గలుగుశనలఘు సా మాజ్యంబు 

పగటు వెగటు నగుచుం శ (బకట మయ్యె, 

అవిచ.__మజియు:___ 

వృ! సయంతరితు మతుమః కీ మపరా నసౌ తారయీణ్ 

ఇతి నయ మచింతయ న్నగణయకా ధనానాం వ్యయమ్ 

జడం గురు రితిభ9మ౯ (శయకి పు స్పకాడంబరై 

రృహారాపక రణాన్వితె రృవాుులబేవ తావి గ హైః॥ 880 

అ, అసా= ఈయాశార్య పురుషుడు, స్వయంజ= తౌను, తరితుం=ఊ త్తరిం 

చుటకు, అక్షమః=అశ కుడు, అపరాక =ఇతరులను, తారయేతిి_౦=తేరింపం 

జేయుచున్నాండా ? ఇతి=అన్సి స్వ్యయం= తౌన్సు అ-చింతయక =ఆలోచింపని 

వాలడై, ధ'నా'నాంవ్యయం =_ ద్రవ్యముల వెచ్చముక్ ;, అగణయకొ =లంచనివాం 

ఉపకరణ_అన్వితైః = అనేకములై న-సాధనములతో_కూడుకొన్న, బహులదే 

వతావి గసూాః=అచేకములై న దేనతా(పతిములచేతను, గురురితి = ఆఛార్యుం 

డని (భమక =(భమించువా6౬ డై, [శయతి=త్మ్షశయించుచున్నాండు. 

"డె జడం=అజాని పు సకాడంబరె౩=ప్రు సకముల ఆటోపముచేతను బహు- 
ల —ద షా డల్ 



సటిప్పణాం ధ, పద్య టీ కాతాత్స ర్యేతిహోససహితము. 328 

తా. ఈయాచార్యపురుషుండు తాను తన్ను తీరింపం జేసికొన లేనివా౭డైనను, 

ఇతీరులనెట్లు తరింపంజేయువాండగును ? అని యితరుండు నెంచక, ధనవ్వ్యయము 

నుం దలంపక్స వేదాం తౌది గంథాదులయు, అర ఏవాచ్యాది బా తాదులయు, / ఘు లీ 
రామకృహ్లాది దేనతావిగవాయులయు నాడంబరములను జూచి మహాచార్యపు 

రుషుండని (భమించుకొంచు నె ఆఇశయించుచున్నా (డు. 

పృథ్వి. తరించుకొన లేయుక న్నెటులు * తా. దరించుం బరు౯ 

వరించుజను(కుకజనుకా గువుని $ వర్యుండంచుం జెశు౯ా 

నుజీధనముపోవిడుకామది భంశమకొమటీ పు సృకో 
త్కరంబు బహుని గహంబులు సోతంబు ఏీక్షీంపుచున్. 

టి. వరించుక =కోరును జాత్కు_రంబు= సమానాము, సతంబు=సంతతము. 

అవిచ___మజియు;:___ 

వృ॥ అమలవుతిషు లోకే జాగరూశే ప్వనేకే 

వ్వపి నిజగురువంశోత్ప త్తి మేవానలోక్య 
విగతశుభ చరితం వెదశా స్ర్రానభిజ్ఞం 

కమపి గురు రితీమే కష్ట మారాధయంతి। తి81 
అ. ఇమే=వీరు, అములమతిసు = నిర్థలచిత్తులు, అ నేకేషు = అనేకులు, 

లోకే=జలోకమందు, జాగరూకేవ్వవీ = జ్యాగ త్తగలవారై యుండియు, నిజ- 

గురు-పంశ-ఉత్స్ త్తిం-ఏవ = తమవారి-గురువుల - వంశ మందలి-జన మునే, 
అవలోక్య= చూచి, విగతశుభ చరి తం= విడిచివేనిన ముం-దినడవడి కలవాడును 

వేదశా స్ప అనభఖెజ్ఞ ౦=వేదశా_స్త్రములు 'తెలియనివాండునై న, కం-అవీ=ఒకా 
నాకని, గురుః-ఇతి=ఆచార్యుండు అన్ని ఆరాధ యంతి=సూజించుచున్నారు. 

కష్ట్రం= అయ్యో 

తా. లోకములో పరిశుద్ధ బుద్ధులె అ నేకులుండంగా, తమపూ ర్వులక్రును 

ఆచార్యు లైన వారివంశవుం దే జన్మించినవారు అని వేదళా సములు దెలియక 

మంచి నడవడికయే లేక యుండు నెపనినె న నొకని తమ కా చార్యునింగాం జేసీ 
కొని పూజించుకొందుచే ? ఏమిది య'న్యాయ్యము ? 
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తే. లోకమున నునగురును లశ వేకు లుండం 

దనగురు పరంపరను జాతకుని ననదీతు 

నైన: జేకొని కొనియాడుం* గాని యనయ 

మితరు నొకనాండునేని సశేమ్తిన గొన డు. 

౫॥ అపరమవి కలే రాకర్హయ చమత్కా_రమ్॥ 882 
న. మతొకటి కలికి గలుగుచమ త్కా_ర కారితను వినుము. 

వృ! సమ్యక్టివ్యజనం పరీత్యు బవాభి స్పంనత్సరె రుత్సుకం 
శుక్వూసాభి రుపొదిశ౯ (పముదితాః పూ ర్వ భువితి| శుతమ్ 

ఆరా భ్యేష్తసమర్పణై రవినతా నాచార్యఏ వాద రాత్ 
అబ్జె ర్భూంతమైః | పసవ్యా లభ తే శిప్యా౯ా (క్రమేణాధునా॥ 

అలోక్ అ. పూ న్వే=పూర్వికులు, భువి=ఈభూమియందు, ఉత్ఫుకం=జా తృాహప 

డుచున్న్య, శివ్యజనం= శివ్యు సమావామును, జహుఖిస్సంనత్సె కై $=అనేక సంవ 
తృరములతో, శుకూ పాఖిం=శు భూపషల బెల, సమ్యక్ =చక్కాలగా, పరీక్ష్షషు = 

పరీక్షించి, (పముది తః= సంతోషించివవాశై , ఉపాదిశక = ఉపబదేళించిరి ; 

ఇతి=అని, | శుతేం= వినంబడనది. అధునా= ఇప్పుడు, ఆచార్య ఏవ= ఆచార్యుండే, 

అపిన తాక్ =వినయ మే లేనివారిని భూరిత మైః అచ్చెః= బహుసంవత్సరములతో, 

ఆదరాత్ =ఆదరముతో, ఇహ సముర్నలై ౩ = ఇష్ట్రపదార్థయు లిచ్చుటలతో, ఆ 

రాధ్య=తృ వ్రిపణేచి, (క మేణ=[కమ. కమముతో, (పసవ్యా=బలాత్క_రించి, 

శీష్యాక =ళిష్యులను-గా, లభ తే=పొందుచున్నా (డు. 

తౌ. ముందటి యాచార్యపురుషులు తమ ప్రయత్నే మతో కనిపెట్టుకొని 
చాలాకాలము శు శూ వలు చేయుచుండువారిని పరీక్షించి శిష్యులను 7-6 జేని 

కొని యుపదేశము చేయుచుందురు అని జినుచున్నాముగాన్సి ఇప్పు డిప్పటి 
యాచార్యపురుపులు పినయమైన6 గనుపఅచనివారిని చాలలాలము ఆదరము 
క నంబజి-చి, వారికిష్ట మైన భోజనపదార్గము లిచ్చియిచ్చి తృ వ్రిపజీచి బలా 
తఈ్మా_రముగ శిష్యులనుగాం జేసికొనుచున్న వారు. 
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చ. ఛలమువ నేండ్లకొద్ది గని 4 చరర్ణిలం దత్పరీచర్యలక్- గురుల్ 

తొలుతను శిష్సుకోటికి, బృ*+థు[పథతొ నుప టెప్ట లెదు, కిం 

దుల నిపుకిప్పు డీగుగులు 9 దుప్పటి నిప్పటియప్పడంబు నేం 

డులకొలందిచ్చి నుచ్చిక లీదామ్యు లశిషమ్యు లం జేసికొం దుసూ లి 

టె. ఛలమునక్ = వ్యాజముతో, చర్నలక్ = [పచారములతో, పృను పథ 

తో=అతి పళ స్థితో. 

విశాగవసనుః__విశా(వసువ్రు:_ 

గ| మందమనీష! మవోపుకుపూ నేవం మాదుదువ;ః॥ 884 

వ. ఓమందబుద్ది! మహాోపుగుషుల నిటుల చూషీంపకును? 

వృ॥భన జలధి నిమజ్ఞ త్పజ్ఞనోజ్జీన నార్భం 

జగతి వముహాతి వంశే జాతవంతో మసహాంతః 
(పపదన ధన కృష్ణాః పంచసంస్కా_రదానాత్ 

కతి న కృతిన ఏతే జ్ఞానహీనాకా పునంతి॥ కిరిక 

అ, భవజలధి-నిముజ్జత్ - సజ్జన-ఉజ్జీవనార్థం = సంసారసము దమందు-ము 

నుంగుచున్న వారిని స్వ్తైనులను-గా ఉజ్జీవింపంబేయుట కై , జగతి=లోకములో, 

మవాతివంశే=గెప్నకులవుందు, జాతపంతః=పుకకినవానరె , మహోంతః = గొప 
బు ) (a) (an లి 

వారె, కృతిన=సుకృ తాతులె న, ఏ తేజఈయాచార్య పురుషులు, (పపదన- 
డా అాశాట్హ చాలా 

ఢన-కృహాః=[పప తీయనెడి- ధనముచేత-ఆకరి ంప(బడెనవారె , కతి = ఎంద 
6 లాం . త్న రా 

అను, క్ఞనహీ నాక్ =జ్ఞానహీనుతై నవారిని, పంచసంస్కారచానాత్ =, పంచ 

సంసా_రమయులు కలుగనిచ్చుట చేత, నపునంతి = పాననపటుపరు? 

తా. సంసారములో పడి చెడువారిని సక్చ్పురుషులనుగా ఉ_త్తరింపంజేయు 

టకై ఆ _తృమవంశో దృవు లై న యాయాభార్యపురుషులు వారివారి శరణాగతిని 

తమవాత్సల్యముతో అంగీకరించి వారిని పంచసంసాారముల చేత పవి[తపజచు 

చున్నారు. తాపః పుండ స్తథానామ మంతోయాగశళ్చ పంచమః ॥అనిపంచసం 
సార ములు) (ఇది 854 మొదలై న కోకాల దూషణ మునకు జద్దారకము.) 



826 విశ్వగణాదర్శము 

సంస్ఫతిసం(దంబు * సంతరింపంగ లేక 

(కిందుమోందుగం బడి + యండె (మందు 

నజ్జనజనమును $ నుజ్జీవనము చేయ 

నిజ్ఞగంబున దంభ ఫ్ ము జ్ఞగించి 

యభిజనంబును గల్లి $ యనుభావమును గిల్లి 

ధన్యాత్తు లగుచు స సో న్యాన్యు లగుచు 

ననివార్యూ లై నట్టోయా చార్యు లే యిట్టి 
పుట్టంధువులయట్టు $ పుణ్యహిను 

ఆ, లౌచు బ్ఞానహీను $ లై నవారలం గొని 

వారి చేయుశర ౫; $ భూరిధన ను 

టంచు సెంచుకొంచు. $ బంచసం స్కారంబుం 

జేసి వారి శుచులం + జేయుచు దు. 

టె. (మందు=నశించునట్తి, అజ్జనజనఘును = అట్టి జనసమూనామును, హాకా 

గించి= విడిచి, అఫిజనంబును=అభిజార్యేము, అనుభొవము=[ పభొనణు, ఆనివా 

ర్యులు = నారింపశక్య ము కానివారు, పుట్టంధునులు =పుట్టీ: గడ్తైఐ "రు. 

కించ____మటియు;____ 

నృ॥ ఆచార్యాః పురుసా మహ త్తగకు వే వ్వ బ్ఞాకు దాస్వోజ్ఞ పలా 
నావ స్పంసృతి వారి ధ్కే ప పక నుప నావాతీ రిహ్యన్షది 

అపాప్పాచ్యుతే దాస్యనృ త్రీయ ఇహోవిజ్ఞాత నుం! తో త్తి 
స్ప త కలా వత్త _స్పకెన వూ హాం తాపతిప్యు న్న %$1886 

Cn 

అ. సంస్ఫతిఇ "రి rw = సంసాగస: స న. నుమ, RI, me TET “వా ॥ 
Whores, 

స కన. ఇ ల చ్ పరం=మిక్కి_బి, అర్జాతు .దాస్య-ఉ ౫ ఏలా; = న. స్తా ETI" స -దాసశృృళ్ళే 

ముల చేళ-(పకాశించువానె న్కు అమో జంగం ఆటా ర్య్యాః = జారు రుంలు, 

మవా తరకులేషు=ముక్కి_చి గొప్పనంథశ గాంచు, న అనతకవ్యక్ యన అన తీగం 
అలల 
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పకపోయిరయినేని ఇవా =-ఈలోక మందు, కలౌ= ఈక వియుగ ములో, సన్వే= 

అందటును, ఆ పాహాచ్యుత దాస్యవృ తయః= సొందంబడని విషుపిషయక చా 
టి నని వం 

న్యమే పృ తిచాంగలవారుగాను, అవిజ్హాతమం(తో తమాజ= తెలియంబడనిఉ త 
రి ము అవీ అటే 

యమం[తము కలవారుగాను, అత సతనపశ్చ=పంచసంస్యా-ర ముళేని శరీరము 
—D . 

కలవారుగాను అగుచు, అధః=అధోలోకమున, అపతిన్నుక్ = పడులగలరు, 

'వాంతే = అయ్యో 1 

తా. సంసారసఘ్యునము దాయక, విష్తుపరినర్యాపరతంత్రు బె న యాయాచా 
£3 | రల 

ర్యపురుషులు మహో త్త మపంశోద్భువులు కానియెడల, ఈక లియుగ ములో స్వా 

మిక ౦కర్య ము లేక, నుం, శానుసంధానములేక, సంనసంస్కాారయున లేక అథో 
య్ +ఆీ టు 

లోక (సాపు అగుదురు. 
| — 0 

ఇచా వీరాచార్యులు ను తమాన(యులు నశీవిస్లూజ పలద్దాస్య మే 
యట 0 ra జ © వీ 

ధారాసారముగాం గలారు మజీయు౨*+ దాచే భవాంభోధికిం 

పారంచాగము చేర్చువారు, మహీ నాశహో! ఫె బే లేన్నరుల్ 

గా చే? నారకు లీకలిం గలితచశే గ్య పాంక ణంబు౯ మజ 
శ ల ల అల్లో జ శాన అజ 

సారం బౌమను'రాజముకొ హారిసము+ ర్సా వేజము౯ా గానే. 
¥ 

(ఏ. చారకులు=నగకలోక సంబంధము కలవారు, కవిత్ చక, పొంక ణంజు= 

కూడుకొన్న నస కాంకి నమ్ము మను రొజఘయుజమం, గరా చి, సమర్చాబేజము= 

అర్బున్నసభి "వము. (సంగ? CES "అయు) 

నృ॥తాపాదిభీ స్పపావాం జన తాం భన తాం నముహోడ్రైనా మేషూమ్ 
వమన we man en a బాట ' క్ శం శ 

దోస EN చేవ సమా దుస్హ్రాః ప్తుషత ఫి గంగా పూరి స్య!4న? 
రి “9 ' 

అ. ససాగాం = సాస నహి” మను అన లొంజంననమూానా ను, తౌపాూధ్ 
sen 

సంజ తాపాది ఫం నసంస్కా-రముల' చేని, స వలెోోంజ సక గి పభలిదుచున్న్య, మహా 

చె నాాంజమహాత్ములగు, ఏ పాం ఈ యా బంధ్యస్తుడునుతు ఏకం జటోన 
ణా 

య. 

md wy "న we లో wa ed న్లో రన క. wo న! స్రీ న! vy ఇ, ty అ స ఇలలో ౪లో వ. Weed 

ఇ అపో! నరు | PAT గా Dn "5 న్య్యజగ WON. (అ re ARNT, Mem Hrs 

wm శ గీ ' (కానన ఇల్! Tay న్ క నా జ గో Ce . 

మరయ సీని ఏవ: = షన నుపాకొ అప=దోనయు కబనుగు "స. బులి జపాను 
(4 

జట ' 
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తా. పాపకృ్ళత్యములే (పధానమైయుండు కిరాతత స్కా రులకు. గూడ, 

పంచసంస్క్కారము చేయు నీయాచార్యపురుషులదోషము ఎట్టిదోపులనైన "నెం 

చక పావనముచేయు గంగా పవాహాముదోప, మువంటిది. 

ఉ. తాపముఖంబు సెంది పరితాపము వ్రైంది నసపాపమా (పజుకా 

చాపముఖంబెపూన్ని ప్ర కాపముమాన్ని య పాపమానటుల్ 

బాపు! చేయు నీగురులశ పాయనిదోవషము గాంగమూా ప మా 

పాపు లపాపు లౌనటుల $ పాయక చేసెడిదోవమే యన్. 

f 

ఓటి. గాంగ యుఆపము= గంగా సంబంధిదెమెన జలసమాహాయు, తొపముకుంబు = 

తాప త్రయాదిని- తా పొదిసంచసంస్యా_రమును. 

గ! ఇదం చావబొద్ధన్యం | నితిన్ 

వ. ఇదియు. దెలియవలయునదియ. 

వృ! సద్వంశ (ప్రభవ శ్లృరిత్రరహితో ప్యాద్భత్య ఏ వా త్తమె 

స్పాధ్యాచారయు తోపిదుమ్మ_లభవ స్పభఖ్యేషు నాభ్యర్హి త 
శాల గామ వకృ తిమం పటువుతి స్పల్పకుణాయు కృ కమ 

వ్యాద_త్త తేనతు లతుణాథ్యమవితంచ।క్రోజ్ఞ వలం కృ(తీమమ్॥ 

అ. చర్మితరహితోవీ = = మంచినడవడి లేనివాడయ్యును, సద్యంళపభవః = 

ముంచివంశమందు పుట్టనవాండు, ఊడ త్రమైః = ఊ_త్తయులచేత, ఆద్భత్య ఏవ= 

ఆదరింపందగినవాండే ; సా ధ్వాచారయుతో పి=మంచచినడవడితోం గగాడినవాంల 

డయ్యును దుష్కుూలభవః = వెడువంశమందు పుట్టినవాడు, సభ్వేషు= సభా 

రులలో, న అభ్యర్ది తః=స్తూ జింపందగినవాండు కాండు. సల్ల క్షణ-ఆయు క్త 

మపి=మంచిలక్షణయులతోో గూడనిదియైనన్సు అకతిమం = కల్చింపంబడనిది 

యెన, ౧ ల_గామం= సాల[గామశిలన) ) పటుమతి?= సమర్థ మైనబుద్ధిగల వాండు 

శే=తీసికొనుచున్నా (డు. లక్షకణాగ్యం = మంచిలక్ష ణములతోం గూడి 

క! ) , చకోజ ప్రలనుపి = చ్యకముతో (ప్రకాశించునదియెనను, కృ(తిమంతు= 
కల్పింపంబడినదియైన సాల(్రామమువనై ను నఆద 'తే=తీసికొనండు. 
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తా. మంచినడవడిక లేకున్నను, మం-దివంశమందు( బుట్లినవాశు ఆ త్ర 

ములకు ఆవరింపందగినవాండే. మంచినడవడిక కలవాడేనను వీచవంశముందు 

జుస్రినవాండు ఆవరింపం దగివవాండుకాండు. మంచిగుజుంతులు లేకున్నను కల్పిం 

సని సాల్యగామమును గుణాగుణములను కనిపెట్టునట్టి బుద్ధిశాలి త్రీసికొనును 

అట్రైగుజుతులు కలిగినను చక్రము గుజుతు గలుగ కల్పింపంబడిన సాల గా 

మమును తీకికొనండు, 

ఉ. వంశము! జకేవమెయశుభ $వరనుండయ్యుు సమాదృతుంజెదు 
జ అ రా ఎలానో త 

ర్వంశ ముగల్లు వాండుశుభ+వర్తనుండ య్యుసమాదృతుండ్"యా 
౧ — 0 

_పాంశు నుదర్భ నాఢ్య మగుీనద్భుత సాలశిలా విఖండ మే 

యంశమునందుంగృ[తిముముశ నాదరణీయ మెయన్య మన్య మే? 

టీ. ఆపాంకుసుదర్శనా ఢ్యము=ఆగొప్పను వర్శనశేఖతో (హాడినది, సాల 

శిలావిఖండము = సాల గామశిలాఖిండము, ఏయంళశమునందుక్ . = ఏభాగము 

నందును, ఆన్యము= అట్టు కల్పితముకానిది, అన్య మే=అవరణీయ మే. 

౫|| సవినయ మంజరీ బద్ధ్వా! 890 

వ. వినయంబున విరచితాంజలీ యె. 
® ప్ వృ! శిప్యార్సి తేన శుచినా (దవిణేన తుష్టా 

ల్శిషా ముకుందశ రణాగతిధర నిపూాః 
CE) ఆశీ 8 

సత్సంవదాయనియమ[ పయ'కా న్పదాయే 

“తేభ్యో నమాంసి కరవై వరవై స్లవేభ్యః॥ 891 
రి ౧ ౯౩ 

అ, శుచినా=నిర్శలమై, శి ష్యూర్చి లేన=శిష్యుల చే నీయంబజేన, (దవి కేన= 

ధనము చేత, తుష్టాః=సం¢ పించినవారై, ముకుంద_ శరణాగతి ధర -నిస్థా 8 = 

విష్ణు దేవునివిషయమై (పప త్తిధర్మమునందు ఆస కి గలవారై న, సదా= ఎస్పుడు. 

ను, సత్సం[ పదాయ-నియమ-( పయ తాః= సద్విషయసం(పదాయమందలి విధుల 

యందు (పయత్నపడువారు, యేశి స్రాః= ఏ పెద్దలో? లేభ్య: = ఆ,పర వై ప్ల వేభ్యః = 

వె పవ శేస్లులకె , నమాంసీ = నమస్కారములను, కరవై =చేయుచున్నాను. 
a. హల అ రా ర 
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తౌ. న్యా సయ్య ముగా శిహ్యూ లిచ్చిన నష్ట చ యున్ సంతోషించి స్వామువిమ 

యమె రో తీనిహుె సకం వ్రదాయనయమనుల యుండు (పయత్నపడుచుం 
a 9 ౯ 

పరితుష్టులు శిష్ణులు పారిశపదళతర ణాయుల్ 

పరమహేీతసరి.పదాయు, "ల 

వరొ ? యవ్వరవై వ్లవ్రులకె $ వందనశతనముల్. 

టి. పారిపద-శరణ-అయులు = (శీవారిపావ ములే-రశణమ'ెడు. శు: "సవా 

మైంవిధిగాం గలవారు, సం[పదాయము= సదాచారోను. 

1॥ ఇతి విమాన మన్వతః (పస్థాపయన్న (గతో దృష్ట్వా! 309 

వ. 'అని వినానమును నుజియుక _-సక్క.. కానణుించుకొంచు 

నదురను గనుంగొంచు. 

తిరువల్లి క్కేణి వార్పసారథి వర్లశము, 

తి రువల్లి క్కేణి- ఇది పాండనశారపయుద్ధ : ములో పాన నన అర్జునువు సార 
థ్యము చేసి పార్ధసారథి అనుపేర్యశీకృ్ణుయ రుక్షిణీ = వితోను " పద్యుమ్నా 
నిరద్ధసాత్య కిబలరాములతో న రనం",ఇిషాన యునందు నేం వ్యాసనువోయుని'వే 
(పతిస్టి. పింపంబడి, అరధ్ధునునకును తొండమాకొ = కన రిని: నుతి 3 జబ్రుళకమేను 

(పత్యకు మై అ_త్యాదిమవార్డుల చే అర్చంగయబడు చు, తట్టి, ౧గురు శేష స్పెరు 

మాళ్గు మన్నాఘులు (శీరాఘులు అనా రిస, భుణతోను గూడి తరుగు 
తిరుమంగె చ్చేయాళభ భస్పెైరులమంగ నె" సనం లు ఇ లని ఇం, భంగ ము సం 

cm [3 Ls 

టినడును కె రవిణీసర రనస్సు=అల్లి " బే ఆజ్ తీగయమున | మ poe Er శీణబ్బ,. ry | 

ఖ్ 

రణ్య మునంబడి రెడి శే సు కొటదు. 

వృఏపా కె రవిణీ విశల్యకరణే దోపాకుగా ర్మాత నాం 
ఏత దోధసి పార్థ సార ఫరితి ఖ్యాతేస్పమిం భే హారి; 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్ప ర్యేతిహాససహితము. 881 

యత్సాదాంబుజచుంపీనాం సురప తే; కోటీరగారుత త 

సోమానాం తులసీదల(పకరతో నోవేద భేదం జనః॥ 898 

అ. యత్ పాదాంబుజచుంబినాం = ఏపార్థ సార థియుక్క_ పాదవద్యమయు 

'లను అంటుచున్నవై ను సురపతేః= దేవేంద్రునియిక్క_, కోటీరగారుత్రతసో 
మానాం = కిరీటమందలి గరుడపచ్చల సమూవపహాములకు, తులనీదళ[పకరత $= 

తులనీష్మత ముల సమావాముతో, భేదం= భేదమును, జనఃజ=జనుండు, నోవేద = 

"తెలినికానండో? సా=అట్లి, ఏపా=ఈ, కె రవిణీ=అల్లి శేణి, దోవ-ఆశుగ- 
'ఆర్హ-ఆత నాం = సకలదోవములాడి -'బాణ యుల చేత - చాధింపంబడీిన - మన 

స్సుగలవారిక, విశల్యకరణీ='బాణపుముక్క_లను తీయుమూలికవంటిది, ఏతత్ - 
రోధసి= ఈ-యిల్లి క్కేణినట్టున, పార్థ సార థిఃఇతి = పార్థసారథియ నెడివారిః= 

విష్ణువు, ఖ్యాతేః =(పఖ్యాతిగలవాండై, సమింఛే=[ప కాళించుచున్నయతండు. 

తౌ. అతని పాదాంబుజములయందు [పణామము6 జేయుదేవేం[దుని కిరీట 

ములోని గరుడపచ్చలు ఆపార్థ సారథి పానములందలి తులనీదళము లని సేవిం 

చుజను లెంచుకొందురో ? అట్టి ఈ అల్లి క్కేణితీరమందు పార్థ సారథి అని (ప్ర 

సిద్ధమైన విష్ణువు (వకాళించుచున్నతండు. కనుక ఈతిరువల్లి క్కేణి బాణముల 

"ములుకులు తీసివేయు మూలికావి"కేషయుఐలె సకలదోషములను సరివారించు 

.నదిధమైనది. 

ఉ. (హీరమణీమఘృణి పచురశ హేమతటీకటి() బాపరోపధూ 

త్కారవిశల్వసత్కెరణిం $ గాంచి తె? కె రవిణి౯ నుశేం(దకో 
టీరవారిన, ణిద్యుతి యిదే తులనీదలపుంజరంజతం 

బా రహీ నంచు నెంచుదురు $ పార్గునిసారథిపాద పద మున్, 

దం. (రవల కాంతులతో వ్యావీంచియున్న బంగారుగ ట్టు నడుముా6 గల 

'డియు) పాపములనెడ బాణాల నెగరణగొట్టుటయందు విశల్వకరణి యనెడి 

'యోవధీవి శేషమైనదియునై న యీకై ర విణియానెడితి రువల్లి శ్కే_ ణియందు పార్థ 

సారథియొక్క పాదపద్మము ఇదో! చేవేందుని కరీటమందలి పచ్చలకాంతి 

* 
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తులనీ దళ సమూనామువ లె
 నునోటహూ జంగా Moos 

సే ఎస్ 

జనము ఎంచుచుండును చూయగతి వా? (జాలం ఎల్లా Ey ( 

వృ! ఆత వసంతే స్పంతిన్చిరం ౧ 

ఆకనషంతం నుచరితేమాాణిె: న్వంతో విభా వి DOES 

అ. అత=ఇక్కు_డ, సపంగగ = 

షులు, చరంతనో క కృ ష్టంత-చింతనా. అ ౪! వగల జ కతినాచం వశం ల 

న్ సై న్ చండి నూ హత లీ "rn 
Ma నో! 

ం | Cr Cn 

జయుడు. ను న షష rt NY, 

క. క వేదాంతములయొక్క_- -శుంతోన నుం nh} mm అగు గగ = సమ (| మ 

ఇ” al ఆళ్ళ 4 | w ॥ 

రసమేధనముణాగలనా లు ఆశ్న గం ఆశే రార కంగు నుల. నలి ల 
శి చ 

వ రనమును, ఆతీన్వంతః=జరు ఫు వారు "సై 
వాటే > ns 

తొ. ఈతిరువల్లి క్కీ_ణియందు సంయి..మవారు పేరం లు ఫం శన, 
ai) 

చేయుట యంను (శమము చెలియ. వార Wy మళాంచు లై న... Foi జ 

త్సవ _రనములో నే యుండువారు. 

ఇచట వసీం చెడుసజ్ఞన 

నిచయము నిగనూంతచింత శ నిగతిలా నిగం 

బుచిత।[ క్రియ బాల్యము నుత 

గచియించును దనువుదనుక $ గమ్వుశనుం ఖై. 
| టో RY ప శ (4ల భ్ na జ ut 7 

టి, నిచయము== సమూనాము, నమూ ంగోలాం టో ఏ we నా EE న. iow, 

టం nF ల్ ఇ | గా న 

10" OV ee స రాత్, Wr Try, 
re ల 

నిరతిక్ "= ఆస క్రిత్రో, ఉచచిల్న కియక్ న 5 న్ా మురగ గను శ గ జు స్ 
er.) 

+ Cnn 

వారమెన శాంతిగుణముగలంా. 
(ce % యం 

క ఏ*ాను క. గృ ఛానువ్లు సు 

గ| అస్తు తథాపి పరికభిత గుణా పన పహాణభంాాణ ("యహ 
సడ జన  నిబిడ నగరవి శేవన సన్నిన్ నగ వ్ పాతమహాః దోషః, దు 

భా ఖలు పూ తేభ్యః ససంమా ఆఫ సై 395 
ఆ, అ హ్మ= అవుగాక, తానీ = అడ్ Th, WBE గుణ సస వల్ 

చూూొణ పాయం పే వాంయజన_నిబిడ నగగా నేవ ఆ సెన్సిగర్ష్మ ఏనిజహాసుకోన్న ను 
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గుణములయొక్క-విసక్టనముగ ల- శ్వేతజనులతో సమానువై _ - త్యాజ్యులైన న జనుల 

చేళ-పట్రమైన-పట్రణవి శేపమునకు-దాపుగానుంటమే, అ త్ర= ఇక్కడ, నుహాక్ 
దోవుజగిప్పదోన, ముు లోశే= ఈలోక మందు, హూ గ భ్యః= ఈల స్వత జనుల 

కంచు కుత్సితీతమా = కేపలకుత్సితులు, దుర్గ భా ఃఖలు=దొరకోవారుకారు కద? 

. ఉండనీ, ఉండినను, నుగుణగణము విడిచి విరివిగ నిరవుకొను 
నిములుచజనులు వెలుచగ నున్న చెన్న పట్టణము సన్ని కర్త మే 

యీ రవిణీ శే త్రిము దోప్ము పకర్షము. తుజగత్పంకరవపినం 
గుత్పితతము లీవారాణ పాణులకర కె వే జేవారును దొరకు 
టరిడికద శ 

రన్ 

వృ! హూణా? కరుణాహీా నా ప్రవ ద్బాహ్మణగ ణంన గ ణయంతి 

తేషాం దోపాః పాచేవాచాం యేనాచరంతి రెచ మపి! 

అ, కరుణాహీనాః= నయాళూన్యు లై న, హరాణాః= ఈహారాణుల, (బా 

వొణగణం = (బాహ్గణసమాహమును తృణపత్ = గడ్జెపోంననువల్కె నగణ 

యంతి = నిరాకరించుచున్నారు యే=ఏహూాణులు, కౌచమవీ = శౌచమును 

గూడ, న-ఆదరంతి= చెయరో? తేసాం = అట్లివారియొక్క_, బోషాః=దోవ 

ములు, వాచాంబా శే =చెప్పమించియుండున వి, 

తా. ఈహూణులు తాము కౌచమునె నం జేయరుగాని, కనికర మనునదే 

లేక, ఆచారవంతు లై న (బాహణులనుగూడ లక్ష్యము చేయరు; వీరదోషములు 

చెప్ప నలవికానిని. 

చే. హీనకరుణు లీధరణి నశీహూణజనులు 

తృణము గా నైన చాహ్మణ గణము గెనరు 

చెప్ప(దీజునె వీరలశేచాప్పు మనకు 

నా చరింపరు వంపజీశస చ మయిన. 

గ॥ పునన్సని ర్వేదం విధి ముద్దిశ్య | 897 
వ. మజుల నిరదంబున దె వంబు నుచేశించి. 

oo షా a) 
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వ్స॥ శ "చ త్యాగిషు హూణశకాదిము ధనం, శి సషుచ కి సతాం 
లాటి 

దు చే ర్మేధన్సు ధ రాధిపత్య మతఠతులం, దను భియోటనమ్, 

లావణ్యం లలనాసుదుష్ము..లభ వా, స్వగా ను నియా ళా 
కష్టం సృష్టవతా తయా హాతవిభే | + న్న్నానులబ్ధం ఇల్ 

అ. శౌవశ్యాగము- =తొ-దముసే పదలినస్ట్రై, పహూూణశాపపషు = హంతు 

ప్కా_.దులందు,ధనం= ధనమును; కసే సుం సదాచారసంపస్నా అంచు, టో | 

చ= దార్నిన్యమున్వు దుకే ద్యధస్సుందుర్నుద్ధి ౧ బా కయంను, COO జనా క 

ధ రాధిపత్యం = రావణిక కమున్యూ ౫ "శేషు = బుగ్గొసాను గ ME “ధా మరపు, 

ఖకిఅటనం = =బిద్బమునకె తిరుగుటయు; కుటు లభ సాను = Pen 

లలనాను= నీ లయందు, లానణ్యం=సౌం పద్య షు ను? కల గస 7 ఉట సనన ty 

వైన శ్రీలయందు, నీరాస తాంచ=రూాప హా యు; క స్థల: గా! న, 

=ఓపాడు బహ! సృష్ట్రవతా = ఇట్లు స్యస్టించుచున్న్య, క. 

కింనామ= ఏమి? ఫలం =ఫులమ్సు, లబ్బం=ల ఫంపంబపడేనదిన 

తా. శొచమేచేయని యీ శ్వేత షుఖాదులను సంవ YO or 
చారసంపన్ను లె నవారిని వర్మి దులను-గాను, బుగ్ధిసమగ్గుబు re Ts వ. 

|” 

ధిపతులుగాను, బుద్ధి సమర్థ్ము లెనవాకిని బిచ్చకుబనుగాను, "స సుమ్ము Fs 7] DE 
జు, బ్నక్లో సుంద లను గాను, సత్కు_లజశా న శ్రీ అను సూను గాను pee | pp 

లీ | బహో వేనా ము ? U హా! నీసృష్టి కిట్ ౫ గుయోజ WRI (ఎ! 

న్స్, ఆచారహీనుల $ 'కాహూణకాదుల 

కర్ణ మిఇ్యా నిహోక్ రార మిచ్చి 
యాచారజే పరులకు | నాభామిసుకులకు? 

దటి కనర్గకము చేతేడణిళ మిచ్చి 
మందబుద్దులకు న$మందగర్వులకును 

దమము రాజిలంగ రాశీజజీళ : పుచ్చి 
బుద్ది ద్ధి మంతులకుం (బఫబుడ్గ ద్ధమం[తులకును 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్స క్వేతిహాససహితము. లిలిర్ 

దిరముగాం దిరియంగాం. 4 దిరిప మిచ్చి 

తే. వనితలకు దుషహ్ము_లలకు లాగీనణ్య మిచ్చి 

రాఢిగను గులజలకు. గుగరూాప మిచ్చి 

యన్రర ! దేవర ! ఫలమేమి * జనురుకొంటి 
విటి సీస్ఫవ్టీ నౌకష్ట * మిష్టమయ్యన? 

విళా(వసుః._ వీశళ్యావసున్ర: 

గ॥ అవేహి? త్వ మేతేవ్వవి గుణ్యగాహిత్వమ్। 899 
వ. కృశానూ! నీ ఏహూణుల యెడలను నుణ గాహితనుశనువు, 

వృ॥ _పసహ్య నహరంత్యమి పరధనాఘు మన్యాయతో 
వదంతి నమృపావచో, విరచయంతి వ స్త వ్రద్భుతిమ్ 

యథావిధి కృతాగ సాం విదధతి స్వయం దండనమ్ 

గుణా నవగుణాక శేవ్యపి గృహాణ వారూ శేప్వమూన్॥ 400 
అ. అమా= ఈపహాాణులు పరధన- ఓనుం = వరులసొాత్తుల-సమూవామును, 

అన్యాయతః= అన్యాయముగ, (పసవ్యా=బలాత్క్లరించి, నవారంతి=వారించరు; 

మృపావచః = అబద్ద పుమాటను, నవదంతి=మాటాడరు ; అద్భుతం = ఆశ్చర్య 

మైన, వ స్తు= గ్రాసుపా తాదిప దార్థ మును, విరచయాంతి = చేయుచున్నారు, 

కృళ-ఆగసాంజ చేయంబడిన-అపరాధము కలవారికి, య థావిధి= విధి పకా 

రము, దండనంజళిక ను, స్వయంజ తాముగా, విదధతి = చేయుచున్నారు. ; 

అవగుణ__ఆకరేషు = దుధ్దుణములకు+-స్థానమైన, హూూకోషు = ఈ శ్వేతముఖు | 

లందు అమూక గుళాక అవీ= ఈగుణములనుక్ , గృహాణ=(గహింఫుమా. 

తా. ఈహుూాణులు పరులనొత్తులు కోరక, అబద్ధ ములాడక, చితేము 

లైన గ్లాసులు సులోచనములు మొదలె నవి చేసికొనుచు, తమపభువులపలన 

తప్వుచెసీనవారికి తగినళిక్ష ను జేయించుకొంచునులడువారు. ఇట్టివరియందు ఏదు. 

ర్లుణ ములుండెనను, ఇట్టియసాధారణగుణములను మనము [గహింపవలెను, 

పృథ్వి. 'బలాత్క్బ్బృతి హరింపరా బరులశస్వమ్ము లన్యాయ్య్యు.లె 
దరూ 



ఫేనిగ్రీ విశ్య్వగుణాదర్శము 

తలంపరు మృషో క్షు, లంతలన* తా ర్లు రత్యద్భు కాల్, 

వలంతు లయినకా విథు ల్వదిలి (| వర్శిల ర్నిచ్చ, త్త 

ట్లుల కి సణము ల్లలా ఢయిన శ నద్భు తా లీగుణాల్. 

జి. తా ర్రురు=కళిగింతురుు వలంతులు= సమర్థులు, అలంతి= అల్బములె న. 

గ! ఇతి విమాన మితః| పతీచ్యాం దిశి యోజనపంచక వుతి కా 

ము యక పురతోదృష్ట్యా సామోదం॥ 401 

వ, అని విమాన మక్క_డరకుం | బత్ఫేక్కు_దిక్కు_ కె యావుడ 

లై దిటెం గడవి యెదుటం గని యామోాదమునుం గొని. 

"కాంచీపటణవర నము. 
గ్ల £9 

(ఈ కాంచీపట్టణ ము=క 4 అంచీ_బహ్మ-ఫూజించుచుండినది అని (ప్రఖ్యాత 
A బడే ॥ న్ హపువకు ; సతంక యేల వొ ళు పజణన దివ్య తము ఇదె (బవ్యా విష్టైవును (పత్యత్షము బెసిక నుట కై యజ్ఞము 

వే ఖ్ ౮ అ శ “ లో ఇ శో. క్ f ~~ సయయుచు ఆలస్యమైనందున సరస్వతి ఆయడ్ఞ మును చెబుచురఠీంక [పవవాం 

చుచు వచ్చిన వేగవతీనదితోను, గోపుర ముఖమండప పా) కారాదులతోను, 

ఉఊ త్తరవేదియొన్ద చరి దరులతోడి కరిగిరి యందలి కరివరద రాజులపుణ్యకోటి 
విమానముతోను, వారిదేవిమైన పెరుం చేవి తాయార్ల కల్యాణకోటివిమానము 
తోను, మజీ పదునెనిమిది విష్వైలయ ములతోను, ఇదియే కాక్క పంచలింగ 

ములలో పృథివిలింగమై యేక్మామనానుండనెడి పేరితోడి పరమశివునాలయ 

ముతోను, ఆయనదేవియైన కామాకి బేనియాలయముతోను, మణీ నూటనాలు 
గు శివాలయ ములతోను అతిరమణీయమై ““అయో ధ్యా మధురా మాయా కాశీ 
కాంచీ అవంతికా ప్రరీ ద్వారవతీచె వ సప్తేతా మోక్ష దాయి కాః “అని మో 
చప దాయకపట్టణము లేడింటిభో నొకటిమె సత్వ(వత త్నే త్రము వరావా 
కే తమ్బునృసింవాక్నే తము అనియు (పఖ్యాతమైనయది.) 
వృ! ఇయం కాంచీ, కాంచీ కరిశిఖరిణజ కాపినగరీ 

గరీయస్య్యాం యస్యాం విహకణజుపూం పక్ష లద్భ శామ్ 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య చేశా కార్స శ్యేతివోసనహితము. 27 
లో ( 

ముఖం దర్శందర్శం రజనికర మాదర్శ మమల. 

స్వరూపం కే పంకేరుహవుపి ననిందంతి రసికాః. 402 

అ. గరీయస్యాం=గొప్పదై న, యస్యాం= ఏపట్టణ మందు, విహరణజు పోం= 

విహారముక లిగియున్న్య, పక్షలద్భృశాం= క్రీం లయొక్క, ముఖుంజ మొగమును, 

దర్శందర్శం= చూచిచూచ్చి, త స్యాం=జఆపట్టణమందు , శే రసీకాః= ఏరసికులు, 

అమలఅసంరూపం=నిర  లసంచూపము కల రజనికరంజచం( దున, ఆదర్సం=అద 
బు డాలగ్స ) ల ది 

మును పంశేరువామపి= 'తామరనుకొ, న నిందంతి= నిందింపరు. కరిశిఖరిణః = 

వా స్తగిరికి, కాంచీ= ఒడ్డాణమువంటిదై న, కాంచీ=కంచి యనెడి, -కాపీ=ఒకా 

నొకమనోజు జ మైన, నగరీ. పట్టణము, ఇ్షయం =ఇది, 

తౌ. ఈకంచి కరికై అయునక మొలకూలుప లె చుట్టును గలిగియున్న ది. 

ఇందలి నీ) లమొగమును జూచి రనీకులందటుశను చం(దుని6 గాని, అద్ద మును 

గాని, పద్భ్మమునుగాని ఆమొగయుకంకు అంవముకానివి యని నాని శేపియ౭ 

దము అని నిందించుచుందురు. | 

వొ, ఈకాంచిం గరికె లకాంచి విహరశీత ర్రహ్లాహి వేళ్యాస్యముల్ 
QQ ౬, 

జోకం గాంచి మనోహారంబులను చుక౯ా కశ విల్లుఫుల్లాబ్దము౯ా 
ne) 

నోకారి౯ సకళంకునికా గరఠిన వారీ క్రొమించుటద్దమునుక 

మాశేే కాదు,కనుంగానకా రసికతక మా న్యాళికి౯గాదు గా, 

టి. వివారత్-కృష్ణాహిచేణీ-ఆస్యయుల్ = వివారించుచుం డెడి (కృప్పసర్పయు 
£3 ౯ 

వలె జడలుగల=) క్రీ)ీలమొగములనుు జోకక =సంతోషముతో. 

కించ. ___వముజీయు:;__ 

నృ॥సునునో జన వాదరణ స్థానం స్థానే స(దూపకశోభినీ, సేయమ్ 

నుర శాభ్యుడయవిథా శంభ కాంచీ సాధు రంజయతి చేతః॥ 
ను-మనోజ - నవ_ఆదరణ - స్థానం = మన్మభుని-(కొ త్తకొ త్త - ఆదర 

మునక్- మంచిస్థాన మై సుమనోజన - వాద-రణ-స్థానం = పండితజనుల - శా 

_స్ట్రచర్పయనెడి - యుద్ధమునకు - స్థానమై, స్థానే = తగినదేే సత్ _- (దు- 

22 
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ఉపళోఖినీ = మంచి వె న-వృక్షయుల చెత -| సకాళించంభయుఫ్టో = సదూపం- Gl . స్ 

శ్లోభినీ=మంచియా కారముతొ '_శోబెల్ల 6జేయునవ, సురత. నుర తా - అభ్య 

ధయ. విధా[తీ = సురతిముయొక్కా - దేవత స ముయొకి 6--అఫిన్భగ్ధని -_ 

నదె; సాఇqఇయం=ఆయీ, శుభ కాం-సీ=శుభకరనుగు ఒ జ దంణాము-- కాం స్ట్యణ 
lta 

ము, చేతః =మనస్సునుు సాధు=చక్యృా లగా రోరలజయ గు = రం: సాజయుయున్నడ, 

తా. ఈకాంచేప ట్లణ ము ఓ ఫర మును టె మ్ ఫల సుం చినా"? మె 
జాజి "త Es టల 

౮ ల్ని ద వ ము జ్ జట స్ ap we, Ti ఇయు: జై 
మాముడు మ్య స్! న ంచినక్షను స్ ని Ins ను శ |! గ స య. ty 4 Cal 

has చం 

యుండుకటేశాక,. సండితుు హా న్లీ)యణర్సెలత్ 3, సాం | జ. se “ote Dy oh 

తోను, మనోహారమై యక్క. దు జీరువారికి పరమందు TAI స యము 
uD 

జేయునది రాజీలుచున్న ది. (అలం కారమి-- శ్లేష.) 
వూ c౧ mn 

తే. వనుధ నా సుమనోజనశవాదం ణము 

స్థలము; సుమనోజ జ్ఞస(దూపీసంస్థితంబ 

సీరతమును సురతోదయపరతె నుంటి. 

గాంచి గాంచిన. గాంచనై శీకాంచిత 64. 

ట్ర్, కాంచి=ఒజ్హాణము--కం Cran కాంచన. ఏక అంచింంబు = ఆజ ఓర గి 

రముప లె-ముఖ్యమై- -ఆంచితంబ= మనో జ నుయిన? దహీ, 

గ॥ నగరీమేనాం దత్నీణన కరుతార్యుకీవ భగవవోవీగవతీనావు 
(పవహతి పావనీ క్ష వలినీ॥ 4) 

వ, ఈనగదిక్షి కి దథిణమున భాగవతియయి న కరుణానదన తె వేగ 
వతి య నెడ్రి దీ్భపవతి యతివావని మమ సు వహించుచున, ద 

రా దె 
టి, ఖౌగవతి=భ గనత్నంబంధని, ద్వీపవతి=నది. 

వ. వేగాపగ= వేగవతీనది..ఇది యిక్కడి (పాంతములవోో,.. అజా? సయం 
) కంపా, వారిదో), విరజా, శీల, వేగవనీ అన స స్తన పులో నొక 

య మణజియు సరస్పతీ జక, (బన్నాసే ఇట అశ్న మేధయానముడు సన 

భర వఏియోగమునకు బలా కాలము తాళయాలక ఆయాగనునకు విఘ్నము 

చేయంగోరి అతి వేగ ముతో ఈనపీచూపమున [సనహిాంచుచు పచ్చి సన. 
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వృ మాధు ర్యాధ్యయనొ"పపన్నమధు విష్యం దాని, మండానిల 

వ్యాలోల తటచారుభూరుహశిఖానిప్పాలిపువ్చాధ్సికె ః 

డిండీరై సి పతేవంతి వాంతు, దురితా ద్వేగాపగాయాస్సుర 

'ద్వేనో ద్వేజితవాజి మేధ మఖకృ ద్వ్యేధాంసి, వాథాంసి, నః॥ 405 

అ. మాధు... ప్యందాని--మాధుర్య = క్రీయంవనము, అధ్యయన= చేర్చుట 

"క, ఉపపన్న=కూడుకొన్న, మధునిష్యం దాని= తే నేసోనలుగల వై ; మందా... 

ధికై ;=మందడానిల - సన్న గాలిచేత, వ్యాలోలత్ = చలించుచున్న, తట=గట్ల 

యందలి, చారు=సాగసెన, భూరువాళిఖా = చెట్టకొనలనుండి, నిప్పాతి=పడు 

చున్న, పుప్ప=సూవుల చెత, అధికైః=అత్యంతేములై న, డిండీరై $= నుటుగుల 

“వెత, సీ తపంతి =నవ్వుచున్న వై; స్ఫుర ... ధాంసి--స్సురత్ =అధికపడు చున్న, 

వేగ=[పవావా వేగమునతై ), ఉ ద్వేజిత= భయపడిన, వాజి మేధమఖకృత్ =అ 

శ్వ మేధయాగముచేయుచుండు, వేధాంసి=(బహా దెవుండుగల వైన, వేగాపగా 

యాః ='వేగవతీనవియొక్క_, పాథాంసి=జలములు, నః= నుమ్మును, దురితాత్ = 

పాపమునుండి, పాంతు =గక్షీంచునుగాక'? 

తా. సన్ననిగాలికిం గదలి గట్లలోని చెట్టకొనలనుండి తీయని తేనెబెట్లతో 

జాతి పడుదుండు పూవులచేత నిండుకొనియుండు నుజుగుల చేత నవ్వుచుండు 

నట్లుండి, (బవ్యా తాను జేయునశ్య మేధయాగ మేమి చెడిపోవునో యని భయ 

పదు నంతేటి పవావా వేగము గల యీ వేగవత్తీజలము మహమ్ము6 -గాచుచుండులాత? 

నీ, మధురిను కలుగుకె $ మకరందనివ్యంద 

ములు తీరభూరుహగీములను గురిసి 

యలతీరభూరుహశేముల మందమారుత 

ముల బతత్సునువార9ీ ములను గలసి 

చిజునవ్వు నవ్విన $ తెజింగునం దరయ౫ల 

నూయాలలూంగెడు శే నురువు లాలి 

యల నాంటియశ్వ మేశేధాధ్వరంబునయందు 
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విధియె సాధ్వస మందుశేవ్యధకు లోల 

తే. కలిత కల్తారశె రవశేకలితవిమల 

సలిల సలలిత వీచీవిశచలిత చకిత 

శకున కులకలనాదమోాోదకజనాొఘ 

మైనయీ వేగవతియె మా + కఘువిఘాతి. 

జ పతత్సుమవారములను = జూలేప పఢు చున్న పుష్పసమూపహములను, తరం 

గలక = అలలలో, ఆంగి=పట్టుకొని, అధ్వరంబునయందు =యజ్ఞ మందు, విధి 

యొ=,బక్యుయె, సాధృ సము-అందు= భయ మునుపొందునట్టి, మోదకజన-ఓవు. 
ము=సంతోషపడుజనసమూపహాముకలది, అఘవిభాతి =పాపహోరి. 

ఇ. మఖకృద్వేధ = యజ్ఞ క _రృబ్రవ్యా--((బవ్మాయాగము) ముందు కాలమందు. 
ఈ(బవ్మా ఆమహావిష్షువును (పత్య శకము చేశకానుటకై యయా కాంచీపట్టణమం: 

దు చేయుచుండిన యశ్వ మేధయాగము. 

౫॥ ఇతశ్చసఖే! చతుర్నిరూ ప్యతామ్॥ 406. 

చెలికాండ ! యూడను నీచూపు నిరూపింపుము + 

వా నీగిరీవ రనము. 
or ల 

ఇ.గజభూభ్ళృత్ =కరిగిరి. ఇది-గంధ ర్వుఖిర్యురు దాయభాగమున కై యొక్క 

రొక్క_రు శపించుకొని కరిమకరములుశా పుట్టి కనిపెట్టుకానియున్న మకరి చేత 
కరిచిక్కుకొని, చాలాకాలము. విడుపంబడక కృశించి యెందణినో వేండుకొని, 
యెొవరివలనను ఉపయోగము తేక తుదకు ము కి నపేక్నీంచి (శ్రీమన్నారాఎకు 

ణుని (పార్థింపలగా, (శ్రీనారాయణుండు వచ్చి కటాక్షించి ఆగజేంద్రుని వియు 
కుని జేయంగా, ఆయనదయాళుత్వమున కధికానందపడి అదిమొన లానారా 

యణు నాజ్జ చేత నే ఆగ జేందు” డీ కాం-వీప్రరమున వరద రాజస్వామిశానున్న 

యానారాయణునశే వాసస్థానమైనపర్వత ము. 

వృ॥ య వష రాజత్క_టక సృదాలిభి 

స్సమా [శిత శోభన డానసంపడా 
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స నిత్యశుద్ధం వరదం త ముద్వవా 

న్యథార్థనానూ గజభూభ్ళ దీత్యు లే! 407 

అ. యఃఏసః=ఏయిది, రాజత్ -కటకః = (పకాశించు- సాను పదేశ ములు. 

కుంభ స్థల ములుక లదియు; సత్ _ఆలిభిః... నచా - అలిఖిః - సత్పురుషుల-సమూ 

వాయుల చేత__ఎప్పుడును-భృంగముల చేత, సమ్మాశిత్ః = ఆ శ్రయింపంబడినదియు,; 

శోభనదాన- సంపదా= శుభ ములనిచ్చుట యందలి - శుభ కరమైనము నజలములం 

దలి-సమృద్ధి చెక, నిర్యశుద్ధం= ఎల్లప్పుడును నిర్మలమైన, వరదంతం= ఆవరద రా 

జులను--(కేస్ట్రమైనదంతమునుక్ ఉద్వసనాక్ =పహించుచు, య థార్జ నామా = 

నిజమైన పేరుగల, సః=ఆ, గజభూభ్ళల్ = కరికై లము--కరిరాజరు, ఈక్ష్యు 

"లే= చూడంబడుచున్న ది. 

తా. ఈకరిక్హై లము తేనచరియలలో సత్సురుపులకు శుభ ప్రదమగుచుు న 

రాదా పరిశుద్ధ స్వరూపుండెన వరదరాజులను తౌొను శిరసా వహించుచుండి 

యు; కరిరాజువలె కుంభ స్థల ములును, మదజలమును అందు భృంగములును గ 

లిగ్సి గొప్పదంత ములును నసహించునదిగా నున్నయది. 

తే, కటక మకుట మెయ్యది శుభ$(పకటదాన 
ముత్క_టస దాళినిక టమశదుత్క కేభ 
ధరణిభృన్మణివరదద డ్భహనఘ టిత 

పటుతం గన్నడె నన్వర్థ$ పదమ కా, 

దం. ఐవా స్తీ గ8--ఏవా _స్టిరాజము ముకుటమువలె ఉన్నతనితొంబములు గొప్ప 

కుంభ స్థలము లె కిరీట ముగా కలదో, మంగళ ములకు (డశిద్ధమైనదానము--మం 

నళకరమై (పసిద్ధమైన మదజలముకలదో, విశేషించిన సత్సురుషసమూవాము- 

ఎల్లప్పుడు కుమెదలుక సమీపమున కలదో, "ఆ, విజ్బంఫించిన వా స్పపర్వత 

ేష్టము - హా స్తిరాజ కేన్సరు (పరద-దడత్ వ ర-దదత్ = కోరికలుకలుగ 

నిచ్చుదంకేములను - వరములి చ్చు వరద రాజును) వహించుట చేత కూర్చుంబడిన 

పటిమచేత సారమెననామముకలదిగా కనబడెను. (శ్రేవలు 
pu 
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ఛ క్ని పక ర్త మంజలిం బధ్యా్యా॥ 408 

"కి యగిశయించి యంజలియు బంధించి. ర్తి 

స్ట్ 9 వరద రాజస్వామిన ర్ల్షనము. 
రాం 

ము ఈ-కాంచీప్రురమున కరిగిరిగోడి సత్వ ఐత కే త్రమందు అగ్ని తీయు 

3 పంచతీర్థ మలతోడి అవంతసరనీతటమందు భ్బగు నారదమనాక్టులకు 

ంతేగజేందులకోను (బహ దేనునకును (వత్యక్షమగుటై ఆబహ్హా డా సడి 

మేధయాగమందు అత(డిచ్చు నావ్యకవ్యాదులందు తౌ నంగీకరించిన 

పరినుళించు నధరపల్లవముతో లేచి సాకాత్క_రించి కృతయుగమున ఆ 

చేత నే పూజింపంబడినట్లు (కే తాయుగమున గజేం[దునిచేతను, ద్వాపర 

సును బృవాస్పతి చేతను, కలియుగమున ఆదిశేషునిచేతను పూజింపంబడి 

కెకిని భ కుల కెల్లరకును కోరినవరము లిచ్చుచు, అళగనీంగాప్పెరుమాళ్లతోను 
మొన "పెరుందేవి తాయారుతోను గూడి పూద _త్తయాళ్యారియొక్క యు 
ఎ యాళ్వా రియొక్కాయు మంగళొశాసనములు కలిగి "సేవసాయించు 

శ్రీ దేవరాజపెరుమాళ్లు. ) 

సపాచల ముపా(శితం (తిదశ పాదపస్వరవీ 
క పాకర ముపాన హే దిగధిపావనం పావనమ్ + 

,పాళిశిరలోచనం కృత భనవ్యభామోచనమ్ 

పాసురభిలాధరం వరదనావము భాను స్థిరము 409 

ద్విపఅచలం=వా స్త్ లమును, ఉపా శితేం= ఆ[శయించినదియు, (తి 

వప- స్వర్షవీ(తపాకరం = కల్పప్పృక్ష మునకును - కా ను భేనువునకును- సీన్ల 

గంజేయునదడియు, డిగధిప-అవనం = ఇందాదిదిక్పాలకులను-రక్షీ౦ంచున 

పావనం=పవి[తమైనదియు, కృపా . శిశిర-లోచనం = దయచేత_చల్లని- 

ఎకలదియు, కృత- భవవ్యధా _- మోచనం = చేయంబడిన - నంసారదుఃఖ 

-విడివించునదియున 3; వపా-నురఖిల-అధరం = "మేదస్సు చేత - పరిమళిం 
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వకుక'లదియును,వరద నామ=వరద రాజులుఅను పేరుకలదియు"ని న్య 
క మైఐన భామ= తేజమును, ఉపాస హే=ఉ పానించుచున్నాము. 
కహా _న్ఫీకై లమందు దానమువలన కల్పవృక్న కామ ేనువులనుగూడ 
౦ _డాదులను రక్షించుదు, కనికరముతోడి చూపులతో సమ స్ప 

ఇోయగొట్టుచు, _బహాశ్వ మేధయాగమందు హోమ ద్రవ్యము7ా 

'రిమెలించుచున్న వపతోడంహడ ఆవిర్భవించియున్న యీవరద 
ేవించుచున్న వారము. 

౨మమును జేరి శ నుకసాలమును మోతి 

కోరినకోరికల్ * కోరి యొసల 
ఎంత కిం డానెశే దిక్కుగా నేర్పడి 

ఊకరమవావనత కే * పాలుపడలోం 
ఎదురలం బోలుశకంనోయి వోంపించు 

కరమ కారుణికత౯ శ బరిఢవిల్ల 
5 దార శసముగ్నులను చెల్సు 
యుఎరితేదూరక త మైం $ బరంగచుండ 

౨ చేయునాయళశ (4 మేధమందుం 
ఇా ౫ేే వపారసశేషానమందు 

న వతరించినతనశ వరదనావము 
కవాయటదే మాకు. నుశతారకంబు, 

కు మామం(త్వ్య॥ 

మునిం బిలిచి. 410 
భో! భజ సతతం నరనంభోరువావిలోచనం చేవక్ొ 

వాన్ కహకతికరంహరదంభోలిధరముఖముఖాశనుతమ్॥ 411 
. క్చూశానూ! శరత్ -అంభోరుహూ - విలోచనం = శరతా్శా్లలమం 
ద లె - కన్నులుగలవాంయను, పరదంభ - ఉ పవాతికరం = శతు 
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వులమయొక్క_గర్వమును- నాశము చేయువాండును, వార - దంభోలిధర. - ముఖ- 

మఖాశ-నుతం = శివుండును- ఇం దుండును - మొదలై న-దేవతల చెత - సో(తేము 

జేయంయబ కీనవాడునె న, నరదం- దేవం = వరదరాజుల డి- స్వామిని, సతేతేం= 

ఎల్ల ప్యుడును భజ=భ బింపుమ? (వృత్త వను ప్రాసాలం కారము) 

తా. ఓక్ళశానూ! శర త్కాలపుందామరలవ టె కనులు కలిగి రు దే్య్యదా 

దులస్తోతములకు పాతు డ్రై శ తులగర్భము నడంచుచుండునట్టియీవరద రా 

జన్నామిని భ జించుచుండుము? 

క. వరదుని గని శర ణనుమా 

శర దురు సరసీజప తనమ నేతు మహో 
ద్ధురతర రిపు దంభహరుకా 

హరహారిహయజ యవిదృ౧భశే జాదరణపరున్ . 

టి. వార... పరుకొ=శివువకును ఇంద్రునకునుు జయాతిశయమందలి యా 

దరమందు, అస క్తిగలవాండునై న. 

గ॥ పున స్పానుస్య రణ రోనూంచమ్॥ 412 

వ. మణిల ననుసరించి యవయవంబులుం బులక రించి, 

వృ॥ తాషత్రయ[పశమనా డమృతం (౫ హీతుమ్ 
తామేన వె ధహయమేథవపా మువాసే 

అుభోధిజాధర నుధారస వాసి లేన 

యాచుంబితా వరదరాజ ముఖాంబు జేన॥ 418 

అ. అంభోధిజా-అధర-సుధారస- వానీతేన = శీరసాగరపుతియైన. లక్షీ 

డేవియొక్కు. -మోవియందలి - అమృతే ర సము చేత - పరిమళించుచున్న, పరదరా 

జ-ముఖాంబు జేన=వర ద రాజప్వామియొక్క_- మోముదామర చేత, యా=ఏవప, 

చుంవితా = చప్పరింపంబడేనదో? తాం=ఆ, వె ధ-వాయ మేధ - వపాంఏవజ= 

(బహసంబంధియైన -అళ్వ మేధమంద లి _- వపన్సే తాష్యతయ - _పళమనాత్ = 



సటిప్పణాం ్ రపద్య టీ కా తాత చేసితి హోససహితము. 845 

తాప[తయమును--నశింపంజేయుటనుండి, అమృతే ౦=మోకు మును, (గహీతుం= 

' గ్రహించుటక, ఆపాసే=భజించుచున్నాను. 

తా. ఈవరద రాజస్య్యామి తనముఖారవిందమున ఆలవ్మీ దే వియధ రామృతరస 

పరిమళము సదా యుండియు, ఆ బహాశ్య మేధయాగమందలివపాపరిమళ ము 

ను గోరి తనయధరమున ధరిం చియుండునట్టి యావప నే నేనుఈ తాషత 

యాలు పోంగొట్టుకొని యామోక్షమును సిద్ధింపం జే సికొనుట క్రై భజించుకొను 

చున్న వాడను. 

తే, తాపములతిగ తెగమాపి $ త డన్భుతమును 

గాంచం గాంచనగర్భు యాశేగమున వపను 

పా సచేసెద నెద నున్న ీ పత్సలాకీ, 

యధరసుభ [గోలువరదు ముశేఖాబ్బపపను. 

టి. తత్ -అమృతమును = ఆ-మోక్షమున్కు ముఖాబ్ద పపను = ముఖకమల 

మనెడి పానీయశాలయందు, "కాంచనగర్భు= బహ్మ యొక్క; తిగ = మూండు. 

(కాప తేయముఆధ్యాతిక, ఆధిభాతిక, ఆధి దైవికములు. ) 

గ| పున స్పానండమ్॥.. - 414 

వ. నుజులం బరమా నందభరమున. 

వృ॥భువనవహనశీలా సింధురాగం భజంతీ 
జయతి వరదమూ ర్తి స్పాధు వేగాపగాచ 

దముయితు నువతీగ్తా ధాత్ఫేయజ్ఞం ద్వితీయా 

సఫలయితు విహాో ద్యా సాదరా (పాదురాసీత్ | 415 

అ. భువవ-వవాన-శీలా = లోకములను-జలములను-ఉ దగహిం చుకే-- (పవ 

హీంచు'కే - స్య భావయుగాంగల, వరదమూా ర్రీః=వరోద రాజస్వ్యామి, వేగాపగాచ= 

వేగవతియు, నింధుర-అగం--సింధు-రాగం = వా సీ-కై అమును- సము దమం 

దలి- పేమను, భజంతీ=అవలంబించున దె), సాధు=చక్కలా, జయతి=సర్యో 

తేర ముగానున్నది. ఇవా=ఇక్కు_డ, ఆధ్యా= మొదటిది, భాకృయజ్ఞ౦=(బ 
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వాయజ మును, సఫలయితుం= సఫలపజు చుటకు, సావరా= ఆదరముతోంసహడి 

నదెయె,! పాదు రానీత్ = (పాదుర్భవిం చెను; గ్యితీయా= రెండవది, దమయితుం 

= వెడం (గొట్టుటకు, అపతీర్లా = పుట్టినది. 

తా. జగ దక్షణమే స్వఖొవముగాయగల యావరదరాజస్వామి యీవా ప్రి 

కౌ లము చెరి బిహ్మాయజ్ఞ్ఞ ము సఫలపజచుటకును, జల(పవానామే స్వఫావము 

గాయగల ఆ వేగవతీనడి సముద్రసంగమాపేక్షను పొంది (బహ్హయజ్ఞమును జెజం 

పుటకును ఆర్భవించిరి. 

ఆ. భువనవపహానజ యము ఫ భువి సింధు రాగము 

వరదమూ ర్తి వేగశ వతియుం బడయు 

(దుహిణసవన మపుశు $ దులిపింప రెండవ 

దవధరింప మొదటి + దవతరించె. 

ట్. జయము=క త్కే_ర మును, (దుహిణసవనము=[బవ్మాయజ్ఞ మును దులి 

పవింపక జ నశింపంజేయుటకును, అవధరింపక్ష్ = ఉద్ధరింప(జేయుటకును, ఆనత 

రించెక = అవ తారమె తను. ( కేషయ థా సంభ్యాలంకారములు. ) 

కృ శొనుః___కృశొనుండు. న 

గ॥ వయస్య ! త వేయం జ మానభిజ్ఞో తసి కాజయతీ తీత్యు క్తి కిరయు 

కా! సవననఫలీకరణ ఫణికిరపి త తాం తికూల్యభాజిని నోచి'తా॥ 

వ. సుహృదయూ ! యిటు జయానభిజ్ఞుం డె డౌనితనియందు జయోోా 

క్షి యయుకృ ముగుటయకాక, సవనము నవధరించుటకై య 

వతరిం చెననుటయు, దాని పతికూలునం దనుకూలముగుటయ 

కలదా ? 

తథాహిా...-అటులె క చా? 

శ్లో] అజయజ్ఞోద్భవే తస్మి౯ కథంనామ జయజ్ఞ తా 

నవ నాశానుకూ లే కా సవసాఫల్య కారితా॥ 417 

(పెంజెని వన్పీనదాని నే విఫానళ్వ భేదముచేత ఇటు కేస, గాం 'జెప్పుచున్నాండు.) 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీ కా ఆత్స ర్యేతిహో పోససహీతము. లి? 

అ. అ-జయజ్ఞ -ఉద్భ వే=జయజ్ఞ (డుకానివా(డుగా-జన్మముగల్క తనీ క్రొజ 

ఆపరదరాజులయందు, జయజ్ఞ్య తౌ=జయ జ్ఞా డగుట, కథంనామ=ంట్లు? సప. 

నాశ-అనుకూ లే = యజ్ఞ ము-చెజుపు టకునుఅనుకూలు( డేనవానియందు, సవ-సా 

జ ములకు. సప ట్ర, జెది? (అరాంతేరము 

త్ భా అస్లం అ a " చయ సీ ల క. = ఒఫెగ్యరహిత ! కృ కైట్ బ్బ విలన్ని కు 

మున జిన మగలనానియందు, జయజ్ఞ తౌ =జయస్జె త్వము,క థంన= ఎట్లు కలుగ 

దు? సవనాశ - అనుకూలేతస్తి ౯ = దేవతేలకు అనుకూలు.€ డెనయతేనియందు, 

అసవసాఫల్య కారి తాజ యజ్ఞ సాఫల్యము చేయకుండుట, కా=ఎట్లిది! 

తా. అజియడ్డ జన్ము ఇదే జియజ్ఞా (డు గా జిని ంచుటయు, సననాశుల కను. 

కూలుం డై సవసాఫల్యము కలుగుటయు నెట్లు? అనియు, (బివాయజ్ఞా జన్ముండె 

జయజ్ఞ తీయు సదనభుక్కు_ల కనుకూలుం డై సవసాఫల్యము లేకవోవుటయు. 

"నెట్లు అనియు విభాగవివేచనము. 

చే. అజని యజయజ్ఞ జని యెతం $ డతనియందు 

నటజయజ్ఞత యెటు గల్లు శ నదియ కాక 

యన్రన + '* సవనాశ పాశము $ నతనియందె 

కలదు, కలదంట సవనసశే ఫలత వెంట. 

టె. ఆజం=జన్మరహితుండో, అజయజ్ఞె జని = జయజ్టా (డు కానినాండుగా 

((బహ్మయజ్ఞ మందు) జన్మ ముకలవాండో, జ జయ్జ్న త =జయజ్ఞ (డగుటు, సవనాళ 

పాశమును=యజ్ల జ ధ్వంసము చేయుట అనెడుబంధముకూడ- యజ్ల జ భుక్కు లెన 

వతేలందు పేమబంధముకాడ, వెంటక్ = తోడే, కలదంటసవన సఫలత= 

సవనసాఫల్యము- ఆ సవనసాఫల్యము కలదంట? 

వ శ్వ్యావసుః____ విశా(వసువు, వ 

గ సఖే ! శెవభంగై కవ వోపము ద్భావయతా భవతా సకల 
పూయ]; పత్యనీక తె వాసి న్నావిష్క తౌ యు కృం్పవెతత్ | 

వ. నీ వీక్లేషముఖాన ననే దోపమురద్ద్ వీ.0ంచుచును సకలహేయ[ ప 
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త్యనీకత యే యితనియందు నాపిష్క_రించుచున్నావు. ఇ! 

యును యు కామూ. 

టి. శేషముఖాన గె నానార్థ వాచకశ బ్దద్వారా, హేయ, 
పత్యనీక త=దొ 

వృ! ప దోల్లాసవిభాయిని సత్పథదీ ప్పి పీకృతి చ(క్రభవ్యక శే 

భాస్వతి వరజే భవితా నజాతు దోపానుషంగ వార్తాషి॥ 415 

అ. పద్య -పద్దా-ఉల్లా సవిధాయిని = = తాొమరలకు - లక్షీ డ్ర్ సంతో హమునః 

జేయునతండును, సత్ని థ- ది చ్ర్తీకృతి జా ఆకాశమార్గమునప_.సన్యార్షమనకు- “
కొం 

“తిని జేయునతే(డును, చ్మక-భవ్య గక రే=చ|కవా కమలకు..చ(కాయాధముటేత- _శే 

భకరమైన-కీరణములు--హా_స్తముకలయతేండు నై న, భాస్వతి= సూర్యునియందు 

ను, వరదేజపరద రాజస్వామియం దును, దో పా--దోపష,-అనుపుంగవారా2-_పీ=ఐ 

ర్మాతితోడి సకలదోషములతోడి - సంబంధ పుమాటయైన, జూతు = ఒకప్పు 

"డె నను నభ వితొ=కలుగంజాలదు. ( శ్రేషయ థా సంఖ్యాలంకారమాులు.) 

తా. తామరలకు వికాసమును, ఆకాశమునకు [పకాళమును, జక్కువలకు 

ఉల్లాసమయును గలిగించు నూర్యునియందు ర్యాతితోడిసంబంధ మనుమాటయే 

లేనట్లు, లక్ష్మీ చేవికుల్లాసమును, సన్యార్జమునకు పకాశమున్సు చృకవా స్తమును 

నలిసియుండు. నావ పరదరాజస్వామియందు ఏదోపుముతోడిసంబంధ మనుమూ 

తయీ లేకయుండును. 

ఆ. సత్పథపకాళ శీనత త పద్మొల్లాస 

చృకభరణము లను * సద్దుణములె 

భూవలుగను వెలుగ 4 దోపానుహషంగ మళ 

వార్శ గలుగు నెటుల శ వరదవారికి. 

కీ. పరదవారికిజవరద రాజస్వామియనెడి సూర్యునికి. (శ్లేవరూపకములు) 

గ సనుంతా దవలోకయ న్నంజలీం బద్ధ్వా! 420 

న. కలయం గాంచి యంజలీయుం గావించి. 
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వృ॥ సేవేజనంతసర, శ్శ యే కరిగిరిం, (శీపుణ్యకోట్యాస మమ్ 

భారమా మ్యు త్తరవేది, మత మహితం చేవాధిరాజం భే 

కల్యాణీ ౦ కలయామి కంజనిలయాం కల్యాణకోటిస్టితాం 

ఈడే రాఘవయాదవాదిమకిటీకా,వంచే ముకుందా శితాన్। 
అ. అనంతేసరః=అనంతే సరస్సును, సేవే=అనుసరించుచున్నాను; కరిగిరిం= 

వా _సీశై లమును, శయే = ఆశయించుచున్నాను; ఊ త్తరవేదిం=జా త్తర వేదిక 

న్యు (శ్రీఫుణ్యకోట్యాసమం= పుణ్యకోటి విమానముతో 6 గూడ, ధ్యాయామి = 

ధ్యానయుచేయుచున్నాను;అ|త్ర=ఈయు _త్రరవేదియందు, మహితం=పూజితుం 

ఒన్, దేవాధిరాజం= వరద రాజస్వామిని) భ జే= సేవించుచున్నాను ; కల్యాణ 

కోటి స్థి తాం= కల్యా ణకోటివిమానమందుండునట్టి కల్యాణీం=మంగళ స స్వరూపు 

రాలైన, కంనిలయాం౦ం=పద్యాలయ ధమైనలకీ ని, కలయామి= నేవిం దుచున్నాా 

న్యు రాఘవ - యాదవ-ఆదిమకిటీక = (శ్రీ/రాముని-,శ్రీ/కృష్ణుని- ఆదివరావాస్వా 

మినిక, ఈడే= స్తుతించుచున్నాను, ముకుంద్శాశి తాక = వారిసమా, శితు లె న 

సన కాదులనుక్, వందె=నమస్క_రించుచున్నా ను. 

తా. అనంతేసరస్సున స్నానముచేనీ, వా స్లేశై లమెక్కి_, పుణ్యకోటి విమాన 

ముతో ఉ ర్హరవేదిని స్మరించుకొని, అందు ఆబేవరాజస్వామినినేవించి కల్యా 

అకోటివిమానమున ఆపె పెరుంచేవి తాయారును సేవించి, మజియు నందు [శీరాముని 

(శ్రీకృష్ణుని ఆదివరావాస్వామినిక (ప్రణుతించుచు, అందు అందణనుక్ "నేవిం 

చుచుండు సనకాదు లను నమస్మకంచుచున్నాను. 

సీ. సదనంతసర సెంతొ 4 సదమలసా[ంత మె 

వేవింతు నిదె చెంత 4 జంత లణంగ. 

గరిరాజు గిరిరాజు శ నురవగు తేజుతో 

నా(శయింతును సాజ $ మెన యోజం 

బుణ్యకోటిని గోటి $ పుణ్యము ల్లలుగు కె 

పాటింతు ధుత పాపీఘూటికోటి 
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చేధోశ్యమేధీయ $ వీధి యు త్తర వేది 
ధ్యానింతు నిదె సదాశేభ్య యన వేది 

తై. ద్యిరదనరదుని వరదునిం $ ద్వర వరింతు. 

గలయం గలయింతు౭ం గవులను 4 గమలనిలయ 

రాము రావమసోదరుం గిరిం $ (బణకిం గాంతుం 

జనక సనకాదులకును వంశేదనము లెంతు, 
ట్, కరిరాజుగిరిరాజుకొ=వా నీకై లమును ఓజక్ =వరుసతో, ధథుత4-: 

ప_ఘాేటికోట=ల్ లంయలయొట్టంబడన-పాపముల నెడు - అశ సమూాహాముకః 

రన జేధః-అశ్ళ మేధ య_వీథి=| బహ్మయొక్క_-అశ్వ మేధయజ్ఞ సం బంధియొ 

మండపపం క్తి కలదియై, కిరిక్ =వరావాస్యామినిక్, చనక' = విడి చిపోవక. 

Xi ఇక పతీచ్యాంది కి కించిదంతర నుతిక మ్యుసవిస్యయా నందవ్: 

వ. అని పశ్సిమంబువకుం గెంతయంతరం బతి[కమించి సవిస 

యం బగు సంతోవభరంబున. | 
అత హీ_ఐక్క_డ( గదా; 

వృ: స్వావజ్హానసమున్ని ష్మదువ్. సరస్వత్యాం విచిం చ్యధ్వర 

పత్య్యూహాయ నవీ పవాహవిధయా పర్యాపతం త్యామహూ" 
దూనే త(దుహిణో గజీచ మరుతాం దీనే మఖం విఘ్నతః 
పాతుం సేతుకృదేవ సేతు రభ వత్సశీం(ద కేతు స్ప ్ర్టాయమ్। 

అ. స్వ- అవజ్ఞూన_సమున్శి వత్ - రుషి=తనయొక్క__అవమానముచేత -రేంగ 
చున్న -కేోపముగల, సరన్వ ఆ గ్రం= సరస్వతి, విరించి.అధ్వర -_ పత్యూహాయజ= 
(బహ్యాయొక్క_-యజ్ఞ మయొక్క-విన్నుముకై , నద్మీపచావావిధయో = వేగవతీ 
నదీ పవావారీతితో, పర్యాపకంత్యాంసత్యాం = వచ్చుచుండగా; తత్ (దుహి 
ణే=ఆ(బన్లూ, దూ నేసతి=దుఃఖించుచుండలా; మురుతాంగకోద= దేవతల యొ 
క్కు_సమావాయునుు. దీనేనతి = సోలిపోవుచుండయగా; భుఖం=యజి మును, 
శిఘ్నతః=విఘ్నమునుండి, వాతుం=రక్షీించుటకై , పథ్నీంద్రకేతుః ఎగరుడధ్వ 



నటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకాతాత్స శ్యేతిహాససహితము. 851 

జుండైన్సు సేతుకృత్ = క్రీరాయుడు, స్వయ మేన= తానే నేతుః = సేతువుగా, 

అభవత్ =అయ్యొను. 

తా, సరస్వతి తన్ను బహ్మా అవమానించినందు కై క్రోపపడి ఆ(బవ్మయజ్ఞ్య ము 

ను జెటుపుటశే తాను వేగఐతీనదిగా వేగపడి ఐచ్చి వెల్లువై ముంచుకోంగా ; 

(బవాయేకాక, యందజు డేవతలును దుఃఖితు లగుచుండం జూచి, ఆయజ్ఞ్ఞ మును 

గాపాడుటకై. యా దేసరాజస్వామియే తాను నేతువుగా అడ్డప డెను. 

సీ. తన పరాభవమున + కెనసిన కినుక ేం 
గిన దై నభారతి 9 తనదుపతియె 

చేసెడునది యొనం 5 జేకొని |కతువును 
Q__ 

గాసి చేసెడుకొజు 4 కోనరిలక 

"వె బడి వాతెడి+ేపగిదికి (బహ్మయు 

నునమందు భయనుందు$చున కృళింప 
ఆవ నకు త a నరసిద్ధ సాధ్యకిశ+న్నరులు ను మునివరు 

అలల రులోలురె $ డిల పడంగ. 
cn cn QQ cయ౧ 

"లే. గాంచి కరుణించి ముఖము విశీఘ్స ము దలంచి 

మున్ను మున్నీట సేతువ కీ యెన్ని చేసి 

నట్టి పత్నీం దశేతువె + యాకుణమున 
సేతు వయ్యెను గాదె రశేశీంప దాని. 

టి. భారతి= సరస్వతి, ఓసరిలక= వెనుకత్రీయక, పక్షీందశేతువె = గరుడ 
ధ్వ్యజుండె. 

కించ.___వముజియు,__ 

శ్లో[ పరం వేగం సరస్వత్యా ఉద్వేగమవీ తత్స తేః 
య 

స వవ, సేతూద్ధరణో౭. ప్యరుణ ద్యుగప త్పంభుః॥ 424 
అ. సెతూద్ధరణః= సేతువునుద్ధరించినట్టి ) సఏవఃపభుః=ఆయీపభు వై న 

శ్రీరాముడు, సరస్వ త్యాః=వేగవతీరా పఘైనయాసరస్యతియొక _, పరం= 



శ్రీక2 విశ్వగుణాదర్శము 

అధికమైన, వేగం= వేగమును, తత్స తేః=ఆసరస్వతీపతియైన బివాయొక్క-, 

శ ఆద్వేగమవీ= భయమునుక్, యుగపత్ =ఒకప్పు డౌ, అరుణత్ : 

తా. అహడునే! ద్దరణయుచెని ఆశ్రీశనాముండు ఇప్పు డీ వేగవతిగా సా గ్ 

జేళ సరస్వతీప్రవావావేగము నే గాక, ఆసరస్వతీపతియైన యాబవ్యాయొక్క 

తే. వేగవతి యగువాగ్లోవిశ వేగభరము 
వాగధిశు. డగుముఖ యుశే చ్యేగభ రము 

నొక్క_సారియ సేతువు 4 నుద్ధరించి 

నట్టి. డగు! పభుం డటు బిబ్బు శ మట్టువజివె, లు లు ర 
జ. మఖి=యాజకు న బవాయుక్క..., ఉఊద్దరణ య=త్ లంగించుటయు - 

చెలణించుటయు శ్లేవఖి త్తితోడిఅ భేధాధ్యపసాయము చేవికో ధాభా'సాలం ). 

పరిమళ్ రంగ నాయకవ ర్ల నము. 

పరిమళ రంగనాయకులు (వీరు సత్యలోకమున త న్నా రాధించుకొనుచు 
న్న్న _బవ్తాయందలి తేనవాత్సల్య ము చేత ఆబ్బవా యీసక్య(వత శే తమన చ 
యునశ్వ మేధయజ్ఞు మునకు విఘ్నుముచేయ వేగవతిగా వచ్చినసరస్యతి నాటం 
క పఅదులుకె ఆమెకంకు భాపావిశేవయున ఆదిమళాబ్దికుండె తనశాబి కళా 
వమ్యపకిమళ ముతో విశేషించిన ఆయాదిేషునే శయ్యా జేసీని పరినుళించు 
కొనుచునున్న యా శ్రీరంగ నాయకులుగానె నేపసాయించువారు. 

అపిచ.___మటియు;__. 

వృ॥ఆశా విరా ఇాౌనబంధోశ్చ రణనఖరుాం ధారయా సేరయంతీ 
కుంభిడింభ స్య కాష్టామవీనుణిముకుటన్య స్తముకామయా ఫ్లై; 
పర్యంకే థు విద్యాపరినుళసర శే పంక జస్సర్లి నేతా —- 5 3 డు వ్య క్తి ర్వేగాపగాయాం స్వపిలి భగవతీ కావితాపవింఛవరా॥ 

ణ 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీ కాతాత్ప ర్వేతిహాససపీతము. లిర్కి 

అ. ఈశానబంధోః= శివునిచుట్ల మైన కుబేరునియొకా, ఆశాం =దిక్కు._న్కు 

చరణనఖరుచాం= కాలిగోళ్ళ కాంతులయొక్కై, ధారయా=పం కి చేత, కుంట్టీ 

డింభ స్య = కుంభ సంభవ డైన అగస్తు కనియొక్కొ, కాస్థా మపి = దిక్కును 

గూడు ముణిమకుటు న్య స్తముకామయూఖె 8=రత్నపుంగిరీటమం దుంచంబడిన 

ముత్యపుంగాంతులవేత్క వే రయంతీ=నవ్వించునది యై) పంకజస్పరి నేతా 

"తామరతో చల పెట్టు చున్న క నులు కలదియై, 'తాసిం భపర్షా= కానుంగువ న్నెకల 

దియెై, కావి=ఒకానొక, భగవతీ =ఛగవత్సంబంధియైను వ్య కిః=స్వరూపమ్ము 

'వేగాపగాయాం= వేగవతీ నదీతీరమందు, శబ్దవిద్యాపరిమళసర శే=కాబ్లిక ఖా 

చ్యముయొక్క_ వాసనావిజశేషముచేత మృదులమైన, పర్యంశకే = శేషశయన 

మందు, స్వ్యవితి=శయనించుచున్న యది. 

తౌ, పద్మ న్మేతములతోను, తమాలవర్గ ముతోను, దవ్నీణదిక్కున శిరన్సు 

తోను, జా త్తరదిక్కున పావములతోను ఆభ గవాను6 ఎైనరంగ నాయకులు 

'ఆదె శ్రేషశయ్యయం దు శయనించుచున్న తడు. 

కుంఖీడింఛుండు=కుంఛ డింఛకుండు అగ స్యృమహోమయుని-147 వృ త్తముచూడు- 

తే. చరణనఖరుచిరుచిక కిశీన్న ర పదిశ యు 

మకుటమౌా _క్రికముంజుకుంశేభజనిదిశ యు 

బనల6 బనళించుం బరిమళ ఫరసికరంగ 

నాయకుండ? తోయజాయతేశనయనుం డిత(డు. 
టి. కిన్నరపదిశయు=కిన్న రాధిసతియైన కుబేరునిదిక్కును, కుంభ జనిదిశయం: 

కుంభ సంభవుండైన అగస్తు ్యనిదిక్కునుు పసంగక =మనోవారముగ, 

స(పత్యభిజ్ఞ 0, 

వృ! (_పాజాపత్యమఖాంత రాయతటినీపాథోనిరోధోద్యత;ః 

(పా ప్త పావన హేమతావమరసినీతీరం కృపారమ్యధీః 

తేనుం కోమలవల్లి కాసవాచరః పుష్ణాతం కృష్ణాంబుద 
చాయ స్వోయ మాతర న హతి యో రంగే భజంగేశయఃకి 

23 



కిర్ 1 'విశ్వగుణాదర్శము 

ఆ. యః=ఎకేడ్కు మనాతి=గొప్పటెన, రంగ = (శీరంగమందు, భుజంగ 

శేవ్ర సశాయిమ, అవాతరత్ = అవతరించెనా, _పొజాపత్యమఖ- అంత రా శ్రేయ౩=ా 

యకతకచవి _ పాధి పేోనికోధ - _ఊద్యతేః = (బహసంబంధియైన యి మునకు- విఘ్న 

మైనవగపతె మమొక్క్ట_-జలమును అడ్డగించుట కై - ఉఆదయించినతండును, కృవార 

చ్వుఫః= నయారసముబె చేతమనోవారమైన బుద్ధిగలయత డును, 5 కోమలవల్లి కాసవా 

చరః=కోమలవవలి తాయారుకు భ ర్రయును ,కృష్ణాంబుదచ్చాయః = నీల మేఘవర్లుం 
cn 

పావన హేను తామర నీతీరం_ =పవ్నిత్రమైన బంగారు తామరతటాకముగట్టు 

ను [పాస్తః= బేరినతయ.నై ను సోఒయం=ఆయితండు, శ్షేమంజ క్షేమమును, 

ప్రుస్టాకు= వృద్ధిబొందించునుగాక, 

తా. [శీరంగమంవలి యారంగనానుండు ఈ తామరతటాకతీరమందు. చేరి 

క్యాబహ్మయక్డె మునకు విన్నుయగా పాటీన వేగవతీజలము సడ్డగించుట కై కప. 

కవి కోమలవల్లి తాయారుతో? గూడి, యుండునతలడై మాకు జే మరును న పర్ణ c 

చేయుచుండునుగాక. 

వ. జ వీచేనికొని విజ వీయుం జేసనకొనియు. 

ఈ. తామరచూలి యధ్యరము $ తారెడి త త్తటినీ నిరోధి మె 
'పేమసరోజినీతటిని * శేనుణ కుండు కృపాకరుండు (॥ ల్ 
కోమలవల్లి తో నవిత$ కోవములతో దిసితాంబు దాభుండా 

(శీమవానీయరంగ పతి $ సీను మొనంగుత ేవళాాయి య్.. 

టీ. తానెడి = చేశిడి కటినీ = నదికి, అనిత? కోమల తా+ఉల్ల సి శాం 
అంప న. "మేమఘమువ వె.-కాం 
శకులు గలయెత (డు. 

యథో కృకారవర్ష్య నము. 

మా [న యథ్ో _క్తకారి----(వీరు ఆ(బవహాయజ జ్ఞ నిన్ను కారిణి మైనయాస రస్వతి న 
కౌంచుటకే శేసషశయనుండై యక్క_డ నున్న య న్నా రాయణంన గని ఆమె వెను 

సాం ఇ మళ్ల, ఎమో! నే నీ నిట్లు రాను.పొ తాళమార్హ మున నె చని యా (బవాటే దేవుయజ్ఞ్ఞ 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్స శ్యేతిహాససహిత ము. కిర్త్ 

కుండఢడముననె యుంజెద, తా మక్క్ళాడ నాకు నేవసాయుం చునట్టు నన్నన్మగహీం 

చవలెనని వేడుకొని పా తాళముగుండ. బో యి ఆ బివ్మగుండమునకు వచ్చి నిల్వ 

ఆమె (వాసి ంచినట్లు గానె తా మను గహిం'చి సాయిం-చిన నేవ లభించి యానం 

దించె. ఇట్లు యథా క్షకారి = చెప్పినట్లు చేసినవారు అని తిరునామము 

కలిగిన యాభగవానుండు.) 

౫X1 పున రనుధ్యాయః్ సానందమ్॥ 427 

వ. మిల ననుసరించి భ్యానించి యూనందించి, 

వృ॥శ త మఖమణిసోను శ్యామం శయానమహేశ( శే 

శ నిసఖముఖం రాజీవాత్సుం సమున్నత నాసిక మ్ 

మహిత చరణం ఛాతుఃప తా త్న మహ న్త్వమసఃపరమ్ 

హృది లగతుమే బంబోష్టం తద్యథో _కృకృ దావ్యాయమ్! 128 

అ. శతమఖమణిసోమశ్యామం = ఇం(దనీలరత్న ముల సమూవామువలె 

శ్యామలపర్ల ము కలదియు, శశిసఖుముఖుం = చం(దునితో సఖ్యముగల మొగము 

గలదియు, రాజీవాత్షం = తామరలవలె నేతములుకలదియు, సమున్నతనాసి 

కం=పొడవైన ముక్కు_కలదియు, భాతుఃపత్నా్య= (బవాఫార్యమెన సరస్వతీ 

'జేవి చేత, మహితచరణం- పూజింపబడిన పాదములు కలదియు, బింబోవన్టంజ 

చొండపండువంటి పెదవి కలదియు, అహీశ్వనే=సర్పరాజై న ఆది శేషానిమింద, 

శయానం =శయనించునదియు, యథో_క్షకృదావ్యాయం=యధోే కార యను 

నామముకలదియు మై, తమ సఃపరమ్=అజ్ఞానాంధ కారమునుండి మోచేనదియు 
నెను తత్ మువాః= ఆవిష్ణు తే తజమ్ము -మేవాది=నాయొక్క_వాదయమందు, లగ 

తు= చేరియుండులాక ! | 

తె. ఇందనీలమువలె మేని పర్ణ మున్కు చందునిఐతె మొగమును తామర 
లవలె కనులును, దొండపండువలె పెదవియును, పొడ్చుగె నముక్కుంను, సర 

స్వతి పూజిందుపాదములును గలిగి యథో క్ర కకారి యెడియా తేజము నాను 
సస్సున "చేగియుండునుగాక ! 



వీర్6 విశ్వగుణాదర్శము 

ఉ. శ్యామలకోమలాంగు వత్తిఫసన్నుఖు నున్గుఖనాను భానురా 

బ్రామలనేతు వి _దువుసకమాధరుం చానరసోద్భవాంగనా 
(డుమనుకాం ఫి తామరసుల జే ంఖదహీనశ యాను నామనో 

థావువిహోరి. జేయుదు సుశీధావముసుహోరి యథో కకారినిన్, 

ట్ర్, నుధామనుహారికొ=చక ని కేజయు"చేతే మిక్కిలి మనోవారు6€ యేనా 

నామనో ధామవిహారకొ = నామనోమందిరమున వివారించువానినిగా. 

నృ! వేగవతీ సేశుతయా (పాగవతీర్తా౭2 ది దేవతా విన తా౯ా 
_చాగవతీయందురితా దాగవతీక లశ జలధిక న్యా యామ్1। 429 
అ. వేఐకీ సేకుతయా= = వేగపతీనద్మీపవావామునకు అడ్డగించుటకే నేతువగు 

టతో, (పాక్ అవతీర్హా = ముందు (బవ్నాకై ' అవతరించిన టై) క లశజలధిక న్యా 

యాం=శ్రీ ర సాగరక న్యయొన లక్రీయందు, రాగపతీ=[పేమకలదెన, ఇయం 

ఆదిదేనతా= ఈరంగ నాయకమూ రి, వినతౌక =భ కలను దురితాత్ = పాప 

మునుండి, _దాక్ =త్వరగ, అవతి =రక్షించుచున్న ది. 

తా. లఖ్మీసియుండైన |క్రీరంగ నాడు (బవ్యాయజ్ఞ ముచెటుపు వేగవతి 
నడ్డగిం చుట కై యిట్టవతరించి, అఖిలా శితులక్రు న్నిఖి లదోవయులనుం దొల 

గించి కాచుచుండును. 

ఆ, వేగవతికి నదికి $ వేగ సేతువు గాల 

నవతరించి మున్ను * నవన తాళి 

(బోచచె దురితపాళిం 3 (దోంచి బేవాద్యుండు 
కలశ జలధిక న్యశ కాంతుం డితండు. 

కృశొనుః:-_-కృ తౌనువు.-___ 

గ॥ అహో! కథమాశుకవిస్ప న్నపీ ఛభవానముం చేవ మభినందతి॥ 
వ ఆహో! ఆశుకవివేయెనను, నీవి చేవునెట్టభినండించుచున్నా వ్ర? 

తథాహి:_అక్లుక దా, 

వృ॥అధఃక రోమ్యాదిమశాొబ్దికోరగం 



చతర. 

సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీ కా తాత్స క్వేతిహాసనహి తము. 857 

కోలానిధిం భిక్కు_రు తే ముఖేన యః 

కృళాంత రాయస్య సరస్వతీజ వే 

స్తవే రుచి_స్తన్యకథం భవే త్మ_వేః॥ 481 

అ. యః=ఎతండు ఆదిమళాబ్దికజారగం = అద్యు.డైశ బ్లైశా స్తే తృయెన 

ఒఆహాది శేషుని, అధ ౩కరోతి=(కిందుపణఅచుచున్నాండో, కలానిధిం=సకలకశొ 

చపమ్యదు. డైనవానిని- దం, దుని, ముఖేన= మొగము చేత్స ధిక్కురులే=ధిక్కా 

ఉఆంచుచున్నాయడో, స రస్వతీజవే = వా గ్లేనీవిజ్బృంభణమందును-- వేగవతీ వేగ 

ఇకాందును, కృ తాంతశాయస్య= చేసినవిన్ను యు కలవాండైన, త స్య=అఆరంగ'నా 

రెమనియొక్క స్తజవే=సోతే విషయమై, కవేః=కవిక్కి రుచి=ఆన క్తి కథం = 

చెట్టుకి భవేత్ =కలుగును? 

తా. ఈరంగనానసులడు ఆదిశబ్దశా స్తవే త్త యైనయాది శేషు అధఃకరిం 

ఇహులు గాక (శయనా చేనికొనుటయే గాక) ముఖముతో కళావంతు. డెనవానిని 

“ఇదం(దున్సి మించుచున్నాండు; మబేయు సరస్వతీ (వేగవతీనది) వేగమునకు 

=౨తి౨ంకము చేసెను. అపై ఇతనిగుజించిన స్తోతమును ఏకవి కోరును? 

తే. అడరునాదిముశొబ్దికు శ నడుగువజిచి 

ముఖమునన క భానిధిని విశీముఖుని జేసి 

తగ సరస్వతిజవము నెంశతగనొా నిల్పి 

నతని స్త్రవమును రుచియించు $ నతండుం గవియె? 

కక్. ఆదిమకాబ్టికుక్ "=శబ్దళా స్తవేత్తలలో _పథముండెనవానిని (ఆదిశేషుని), 

అ౭మగువలిచి= అలక్ష్యము చేసీ (పడక చేసికొని, కళానిధిని = విద్యాసమ్ముదుని 

చనం దున్ని, ముఖుమువన=మౌాటు చేత నే (ముఖము బేత నే) విముఖునింజేసి= ముఖ 

మూ-చూపనివానిలగాం జేసి (అవమానపజచి). 

వి శ్వావనుః.-...వి శ్వావసువు. న 

611 కి మేభి? శా యకావలంబనై రో రముంచేవ మా|శి తేమ 

జఆనేషు ఖల్వ| పత్యూవా “స్సరస్వత్రీప్రవావో విజయ జే॥ 482 



కిన్? విశ్వగుణాదర్శము 

టీ. జీవ ఏక అపలంబనై ౩= శ్లేష యందే ముఖ్య మైనపట్టుగలవియగ్పు అప 

త్య్యూవాః=నిరాటంకమైన. 

వ. ఈ వైపా శ్లేషమైన దోహాద్దోష ముూచేత నే త దేవత నా(శ్రయిం 

చిన  జవసముదయ విప మయిమున సయిత వాసర స్వత పవావా 

ము (_పత్యూహరహిత మైజయావహామై యున్నయదియక దాగి 

పశ... చూడు, 

వృ॥ కల్పంతే కామ రామాస్ఫురదధరసుభాగ ర్వసర్వస్వ మోహషో 

ద్యుకాన్యు కాన్యమిాషాంరసిక జనము బే ధాతృయో సాహి యపాం 
స్లాఘా వేలాసు దోలాయిత నిజముకుటాకల్పకల్ప(దుసూనో 

డి నాలిధ్వాన తానాకలన పరికనచ్చారువీణాభిగానా॥ 488 

అ. ధాతృయో పా= సరస తీ దేవి, యేపాం= ఎవరి యొక్క, కాయా వేలాసు= 

కొనియాట వేళ లందు, చోలాయితే నిజముకుట-ఆకల్ప కల్ప(దునూన ఉఊడ్డినాలి 

ధ్యానతాన ఆకలన పరికనత్ చారువీకా ఆభిగానా= చలించుచున్న తనకిరీట 

మందలి భూపణములైన కల్పవృక్ష పుహ్పమయులనుండి ఎగురుచున్న తుమ్లైదల 

యొక్క_ ధ్వనియనెడి (శుతివిశేషముతోడి కూడికచేత వృద్ధియగుచు సొగ్వా 

న బీణాగావయు గలదో, తే పాం=అట్టి, ఆమాపా౦=-ఈరం గేశ్వు రా శితులయొ 

క్కు, కామరామాస్ఫుర దధరనుధా గ ర్బుసర్యస్పృమోస, ఊఆద్బ్యుకాని= =వమన నఖ 

ఫెార్యలయైనరతి దేవియొక్క_ (ప కాళించునట్లి "పెదవియందలి అమృతరసముయొ 

క్కు గర్భుమనెడి సరధ నముయొక దొంగిలించుటయం ను సిద్ధ మైనవియైన, 

ఉకాని=వచనయులు, రసీకజనముదే=రసికుల సమూవాముయొక్క_ సేంచోవమున 
EE కల్పం లేపా= =క ల్చ్పించుచున్నవి కదా? 

తా. సరస్వతీదేవి తన్ను కొనియాడునపుడు తేనకిరీటయులోని కల్పవృతక్షపు 

ప్పములలోనుండి ఎగిరెడి భృంగముల తానధ్వనితో. గూడినవీణా గానము గలదె 

గానుండునో ; అట్టె ఈరం 'గశ్వ్యరునియ్యా శితులెనవారి వాక్కులు రనీకులకుసం 

తోవముగా రతీ దేనియధ రామృశమును అపవారించునవిగా నున్న యవి. 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్స క్యేతిహాససపహి తము. కిర్9 

"కె. అమృత మధురము లీచేవతా(శితో క 

ములు సదా సదావళికి. [బశీమోద( పదము 

లగును వాణీ సువేణీ సును గతమధుప 

గానతొన(పవీణ వీశీణానుగములు. 

టి. వాణీసువేణీ సుమగత మధుపగానతాన |ప్రవీణవీణా-అనుగశులు= సర 

"స్వతీ జేవియొక ్క_ చక్క_నిజడయందలి పూలలోనుండు తుమైెదలగానశుతుల 

యందు సమర్థ మైనవీ ణో తోం సూడినవి. 

౫! కించి దు  త్రరత్రో దృష్టిమాధాయ సాంజలి బంధమ్॥ 484 

వ. కొంచెము దక్కు. దిక్కున కుద్భష్టై మజులించి యంజలిబంధించి. 

వృ॥ వేమారమృనిడాన మొాప్తనజుపాం హేమాభిరామామ్ముజ 

సోమా యా? మరన్షతున్సిలప యాభూమా స్వభూమానితా 

సహ్య! ది పభ వాసమానవిభ వామహ్యాంనుముహ్మా ర్లిహృత్ 

పుహ్యాయోగివ రేజ్వపుణ్యసర సీ (దుహ్యాదసహ్యాంహా సే॥ 4క8ిక 

అ, ఆస్పవజు సాం=నీట మునుంగం గోరినవారికి, కేమారంభనిదానం = తేమ 

ములను మొనలు పెట్టుటలో ముఖ కారణమును, ' పామ. .అఖిరామాంబుజస్తోమ 

ఆయాతనురంద 'తుందిల.పయోభూమా = = బం-గారుసలె-సుందర మైన- తామర 

లసమూవామునుండి-జూరిన తేనియలచేత-నిండిన - జలాతి శయముగలడియున్ను 

నంభూ-మానితా = (టవ్హా చేత. సనా గింపంబడినదియును సహ్యా(ద్మిపభవా-స 

.మానవిభ వా= కా వేరినదితో-సమాన మెనమహిమ గలదియును, మహ్యాం=భూ 

'మియంన్కు ఆర రృహ్ళత్ = దు8ఖుములను హరించునదియు నె శ పుహ్యా= పువ్యూఅ 

చెడి, యోగివరేణ్య పుణ్య సరనీ=యోగులకు వరింపందగిన పావనమగ సరన్స్నుు 

చమ=నామొక్క_, అసహృూ-అంవాసే = సపొంపళక్యము కాని- పాపమున కై = 

(ద్రుహ్వాత్ హీ=| దోవాపజచునుగదా ? 

తా. స్నా నయ చేయువారికి చేమయుగా బంగారు తామరల తేనెలతో డిజల 

ము. గలిగి (బన్నాచే పూజింపంబడుచు కావేరివలె సకలదోసములను వారిం 



860 విశ్వగుణాదర్శము 

చుచ్చు సకలయోగులకును గోరందగిన యీపువ్యాసరస్సు నాసర్వదోపమూ 

లనుక్ అపవారించునుగచా? 

తే స్నాతలకు సేన మలరించు * శాతకుంభ 

కమల కమనీయపానీయ $ గణ్యపుణ్య 

సరసి యరసీన సవ్యాజ $ సరి? యసహ్యా 

దురిత వాతి గాహ్యా పువ్యా యా $ (దుహిణ[ పణుత. 

టి. శాతకంభకమల=బంగారు తామరల చేత, దుహిణ=. బవ్యా చేత. 

గక ఇతివిమానం దశ్నీణతః (పస్థాప్య సాదరమవీ. నిశీప్య(పాంజు 

లీ ర్భ్భూ త్వా! 4836. 

వ. అని విమానంబును దక్కి_నపుందిక్కు_నకుం బజిపి సాదరపుం: 

దృష్టిని సారించి సాంజలీబంధుడనై . 

అప్ట్రభుజన్వామివర్ష నము. 

అస్త భుజస్వామి. -(వీరు, రాక్షసుల పార్టన చే ఈశ్వరుండు అష్టపాదములతో లు థి ట్ 
శరభమూ ర్రియె యిక్క_డి వా _స్టిగిరిబిలమందలి నృసింవాస్వామ్నిపె రాలా 

“తాము అష్ట్రభుజములతో శంఖచ్నకగదాఖడ్డధనుర్చాణపాళములు ధరించి అత 
నితో యుద్ధము చేని జయించి అతనిని అక్కడ నే (బవ్మాయాగ సంరక్ష ళార్థమై 

నిలిపి తామ నక్కొ_డ నే నివసీంచియున్న వారు. 

వృ! వి శ్వాహ్లోదకరీం కరీం దసరసీ కలారవారంపదీ 
cn లా 

భవ్యామాదధురంధరానిలజడే దివ్యాలయే జ్యాగతీం 
క ష్టైపద్వినివ_ర్తినీం ఘనత పః క్లిఘ్టైోత్మ్నాం యోగినా 

మిషా మష్టభుజాం భజామి విబుడ్రై రాసేవితాం బేవతామ్, 
అ. విశ్వ-ఆహ్లుదకరీం = ప్రపంచమునకు-సంతో షమునుజేయునదియు, కరీం, 

(దసరనీ-కల్తా రపారంపరీ-భ వ్యామోద-ధురంధర - అనిల-జడే = గజసరస్సు, 
నందలి-చెంగలుసల పం _క్షియొక్క--మనోవారమైన పరిమళ ముయొక్క_-భార 
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వాహిర్మయైన-గాలి చేత_దల్లనై న, దివ్యాలయే = దేవాలయమందు, జా గతీం= 

[ప కాశించునదియును, కస్త -ఆపత్ -వినివ రి నీం = కష్టములై న-ఆపదలను-పో 6 

గ్ ట్రైనదియునుు ఘనతపః-క్షి ప్ర-ఆత్మ నాం = గొప్పతీపన్సు చేత _కష్ట్రప డెడు- 
మునస్సుగలవానైను మయోగినాం= =యోగీశ్యరులకు ఇష్టం=కేోరంబడినదియు 
విబు ధెః= దేవతలచేత, అనేవితాం= శేవింపంబడునట్టిదియునై న, అస్ట్రభుజా౦= 
అష్ట్రభుజస్వామియనెడు, 'దేవ తాం= దేవుని, భజామి=నే సవించుచున్నాను. 

తౌ. లోకమునకు సంతోసమునిచ్చుచు, కస్ట యులను దీర్చుచు, యోగీశ్వ 
రులకు కోరయబడునత యడై అక్క_డి సరస్సున చెంగల్వలపరిమళముగ ల దేవాలయ - 
మందు బేవకలారాధించుకతంైన అష్ట్రభుజస్వామిని సేవించుచున్నా (డను. 

ము. జగదాహ్హాదకరుకా గరీం(దనంసిక౯ా $ జా(గత్సరోజాతజా 
తగతా మోదధురంధరుల జిరత ప _స్తపాతే స తృిప్తానరుక- 
(పగత న్లేశ సమూహ మోహిత బు భక ప్రత్య ర మొకరు౯ా 

భగ వంతు౯ాభజియింతు మష్టభుజుగీశ రా ్పకోమ్యుందార్థ వ్రైధ్వుజున్ .. 

తె. (గతే కేశ సమావా-మోహీత-_బుధ- -పత్యక్ష -రతుకరు౯ = మిక్కి 

లిక లిగిన_ కష్ట సమావాముల చేత . మైమజచివ- జ్ఞానులకు - ఎదుటనె - రక్షణము. 

-చేయువాండును, గరా గణం ఈత్యుక ఎ దేవతల". కనందగిన. 

XH అథ పతీచ్యాందిశి కించిదంతరంవిమానమానీయ సహరక్షమ్॥ 
వ, అటుపిమ్మట బసమటం గొంతయంతరము వినాన మాన 

యించి హర్షించి, 

దీపప కాశ స్వామివర్ల నము, 
లో a 

దీప పకాళస్వామి (వీరు బవ్మాదేవునియ్యా మునుండి ఆకాజ్ఞ పాణి సామి చేల 

దఆంమంబడివచ్చి యిక్కొ_డి వా స్రిగిరిబిలమందు డాంగయబోయి అందలి నరన్సిం 

వాస్యామి చేతను తఅంమంబడిపోయి ఆ క్రీశ లమునమల్లి కార్డు నేళ్వ రుని వేడుకా" 

నలా, అళండస్టపాదశరభావతారముతో ఇక్కడికి వచ్చితనత మోగుణమాయాం. 
భకారముతో ఆయ గుండమును ముంచుకోలా, అప్పు డాబవ్యాచేం (బారిం. 



టీ 

చుచు ఆయంధకారమును శగాట్రివాడు.) 

నో త్రివశాకలిత స్నేహ స్ఫూ_ర్సవాక్ శ్రనుయం _స్త్వమః 

న్ భాతి వప! పకా స్టో 2|తే శరణాగత బోధకృ్ళత్ || 4839 

రిమాకొ-తీ దశా జమూడువత్తులతో, కలితే= 
ఆ. ,తిబశాకలిత స్నేవాన్ఫూ ర్తి 

కూడుకొన్న, స్నేహా= నూనె చెత, స్ఫూర్తి రిమాక్ =నిండికగలదియు; ((తివశ = 
మై Cy 

ఉవకలయందు, ఆక'లిక =కూడుకొన్న, స్నేవా=_పేమమొక్క_, స్ఫూర్తి రిమాక 

=నిండి కళల జాతు ప తచుః=చీయక టిని (అజ్ఞానమును), శనుయడ్ = పోగొట్టు 

చు శరణాగకొబోధకృత్ --శరణ= ఇంటికి, ఆగత =వచ్చిననారికి, చోధకృక్ 

పశాశమునువేయునదియు- న; (శరణ=ర క్షణమున క్రై ) ఆగత=వచ్చినవాడి 

కీ బోధక్నత్ వ న 5) పక = ఎపముయొక్కలంస 

సిద్దపడుచున్న వాయి. 

? తౌ మూయువత్తులతో నిండునూనెతోను (పకాళించుచు, -ఏంకటిని తొల 

'శెంచ్చ యింటీకివచ్చి వ వారికి తెలియంబజిచు దీషః పకాశయువలె, దేవతీలయందు 

"ఎన్ని అజ్ఞానము తొలి శరణాగతు లెనవారికి జ్ఞానము కలిగించు 

మునమువ దీప ప కాశ మూ ర్తి రహించున్. 

టే. అపనృళ- ఆబలిత- త భువనం అంధకేమసనారంబు = సాటిలేనిదై. దుట్టుకోం 

జఅడివంబోకమంపలి_కట్కసా(కొటిని వాదించునది. 

రృ శానుః. = కృశానుండు..- 
© 

వో) దిప। పకాక సంజూ ేవే౭్ని ద 
ళం ' గు దు దేవే౭_సి ను _కృమస్సుర ఇ 
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ర్మాతి దర పతికూ లే నపీపజాతోల స(దుచౌా నారా 440 
యు భాం రా 

అ. ఊ క్రమ-స్సురణే= పెకిేచిన అంధకారముయొక్కం (లేచిపోయిన ఆ 

జ్ఞాన ముయొక్క్క_ మేలైన) - విజృింభణయు కలవాడును రా(తిచర-ప్రతికూ 

లే=రాతిలోతిరుశ వారికి - (రాక్షసులకు) - (పతికూలుండును, న- దీప-జాత-_ 

ఈల్ల సక్ -రుచౌ = దీప మునుంజి- పుట్టిన ప్ర కాశించు-కాంతులు కలవాడు కా 

నివా'డు-/నదీపజాతా-ఊలస।దుచాౌ = నదిపతియెన సమ్ముదుపు(తియగు లశ 
స ణా జ ఆజ్ 

దేవియందు.అతిశయించు (పేమగలవాండానై న, అస్మి! దేవే=ఈదేవునియం 

దు, దీప ప్రకాశ సంజ్ఞా= దీప పకాళశక సంజ్ఞ, నఅర్హూ =కే గినది కాదు, (నార్హా?= 

తగినది కా దా?) 

తా. ఉ తనుపకాశముకలిగియు, అంధకార మతిశయించి; ర్యాతిలోతిరు 

గువారికిని ప తినోపురద్వారముపంటి వాడ య్యు రాక్షసులకు పృతికూలుండ; 

సరె వ్రశ్చేరాసంపన్ను రాశై నలక్వీ కి ప్రియుండయ్యు, పప మువలన నె నప)కా 

శములేని యీసనియందు దీపపంకాశుల నెడి పే శెట్టుతిగును?(తగడా? ) 

తే. చనున?ి దిషపకాశసఎశ+ేజైను దలంప 
న ఖా 

నీదృశో త్తముం జై యన $ న్యాద్భశో క్ష 
ఎల యా . ఆలే 

౫గుణతే ర్యాతిచర్మ పతి+కూలుం డైన 
వ 

దిపచోచితరుచి మొన + చేనునందు. 
వ 

టి. నదిపబోచితరు చి= చిప మువలవన కలెగినవై యు కములె న కాంతులు.కల 

“వాండు 'కానివాండు--నపీపతి జాత యైన లక్ష్మ్యందు యుకా పేక్ష కలవాడు. 

విశ్వావసుః. __ ప శ్వావసువు -____ 

గ మందనుతే మెనంభాణేః1 441 

న. ఓమందముతీ! నీ పీచంద మనువదింపకుము ? 

వృ! (పకటితదతావతా శే (పచు రాజ్యాకలన భా వికన్సుర ౯ 

దీప పకాశ నావు కునుం.విభావర్యుదికభీశివాశే॥ 442 

ఆ, (పకటిత_దశా- అఐతౌరే = ప్రసిద్ద సటుప(బడిన-వ తికలుగుట_దళథ- 
par. 
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అపతా శేజదళాపతొరములుకలవా.డె,ప)చుర-ఆజ్బ- ఆక లన- భి” విత-స్సుర కో= 

ప బల మైన- నేతియొక్క_--(ఆజి=యుద్ధమయొక్క-_) కూడిక చేత - నిశ్చయిం 

పండిన _ పిళ సికలవా డై-విభావరి-జదిత-ఖీతివాలే = ర్యాతివలన -- (విభా) 

అరి=శ్యతులవలన-పుట్రిన-భయ మునుపోంగొట్టు వార్యడెన, విభౌ=సామియంద్కు 

దీప ప కాళశనామ=దీప[పకాశుండను పేరు, క్షమం= సమర్థము. 

తా. దకావతారములందును రాక్షసయుద్ధ ములందును ప్రకిద్దపడి, శ తుభ 

య మనునదియే లేకచేయుచును, మంచివ త్తితోను మిక్కిలి శేతితోను (పకా 

శించి -వీళటిభయ మే లేక చేయు నీస్వామియందు ఆదీప(పకాశులనెడీ పేరు. 

సమరమెవ బే, 
రురు 

క, సున శతావతరణక రణము 

విది తాజ్యావిష్క_రణనసుశవిన్ఫురణము "తా 

తుదిత ఛభయోదరణ మగుట (త్యుదితేభ యోద్ధ ఏ 
సదమలవీప[ పకాళ స్ట సంజ్ఞ యు' జవదో ? 

టి. సుదళావతరణకరణ ము=మంచివత్తులు కలిగియుండుటకు కారణమును... 

మంచి దళావతౌారములు చేయుటయును, విదితాజ్యావిష్కూరణ నువిస్స్పురణ' 

ము= _పసిద్ధమైన -నేయికలుగుట చేత (పకాశించుటయు-యుద్ధ ములు కలుగుట 

యందు [పతొవీంచుటయు, రా_త్యుదిత భయోస్ధరణ ము= రా తులయందు కలి 

'న--ర్మాతులందు తిరుగ. బుట్టిన రాక్ష్షనులవలని భయమును బోంగొట్టుటు 

యును అగటక =కలుగుట చేత. 

వేదాంత బేశికవ రృనము. 

వేదాంత దేశికులు.వీరు కాంచీఫ్రురంబున తూప్పిలుు_డియందు వడమ. 

కులంబున పుండరీక దీక్షీ తపా తుండును, తోతారాంచానం తార్యవర్య ఫు తుండు 
న్కు ఆత్రీమబ్వేంక కేశఘంటాంశసంభూతుండు నె నందున వేంకకేశాఖిధానుం. 
దడునై, స్వమాతులుం డైన కీయాంబిఅప్పిళ్ళ గార్ల వలన పంచసంస్కారము లభించి, 
వారిపలన నే కాణాదపాణినీయ పాతంజల్యాది వా స్త్ర) ములును, చతుస్సవాస 



(చావిడప్రబంధ తదా న్రఖ్యొనములును , వేదాంతరవా స్య వె శ్వ దేష్మకమాడి 

జే దాంతవిద్యలునుక లఫెంచి ; (శ్రీవాయగ్లీవ (శీరంగరాజ 'శీపాణిచెొోూూ 

.గ్ం(దులే తిరువారాధనమై, ఆహయ్యగ్రీవోపాసనముతోను వైనతేయసామా 

ఆా_రముతోను ఘటికా సవా సకవనోనుఖుం డై, తూప్పిల్పిళ్ల, వేంక టాచార్య, 

కేంకటనాథ) వేదాంతాచార్య, వేదాంత దేశికులు అనునామాంతరములును కవి 

ఆెర్చి_కకంఠీరవ, కవివాదిగణకంఠీరవ, భగవ దామానుజసిద్ధాంతనిగ్ధారణసా 

ఆష్టణౌ ములు అనుబిరుదనామములును గలిగి కోవిల్క పెరుమాళ్ కోవిల్క తిరు 

ఇముల, తిరునారాయణపుర, పురుపో త్తమాది దిష్టదేశ యులను సేవించుచు, స్వ 

-జేవనో షేత చేతనోజ్డీపన చేతసుండు నై యుండిరి. 

వీరిస్వమతస్థశి ష్యులు--కమ రానయ నాచార్య, కిడాంబినయనాచార్య, (బన్లా 

తం(తేజీయర్, [పఫాకరజీయర్ , వేదాం తాచార్య భట్టారక, ఎళ యభట్టారక్క 

కం దాడఎంబాల్ , తిరుమలనల్లాన్లు మెొంద లై నవార్డు. మణి అన న్యమతే స్థులుగా 

నుండి స్పమతిస్థులెన శిష్యులు----అ ద్వైత సార్వభౌమ, విద్వజ్ఞన సార్వభౌమ, 

కాశీవాగీశ్వరభట్టారక, సో మేశ్వరభట్రారకులు మొదలై నవార్డు. 

వీరు విర చించిన గంథములు గీ త్మాపబంధ , అభయ ప్రదాన, రవాస్య 

(తయ, (దచవిడోపనిప, తారములును; అధికరణ సారావళలియు ; త త్త్వ్మత్రయ, 

కంతుక, కటికా, పరిహాసగాధలున్యు సోత్ర, చతక్షోక్సీ గద్య్యతయ మో 

మాం సాభావ్యములును ; తత్త్వ, రహస్యములపదవీ, మాతృకలును; తత్త్వద్ 

వ్ళకొా, విషయవాక్య దీపికలున్వు మజిత త్త (, రవాస్యముల నవనీత్క రత్నావళు 

లును ; రత్నాపీవృాదయమును ; తత్త షత్రయ, రవాస్యతేయచుళుకములున్వు 

న్యాయ, వారిదిన తిలకములును ; గీతార్థస సం[గవ్కా సచ్చరితసంగవా పాంచ 

రాక, రవాస్యరత్షలును ; పణవాకృతి, ఫుణ్యకో, ట్యానందనిలయ విమాన 

వై ఇ వములున్యు అంజలి వైభవమును ; ఆదినాథ, జగన్నాథ, వేంకశేశ్క, దీప 

(ప-కాళ, లక్షీ నృసింవా, (శ్రీరంగరాజ స్త సపములును, అఫీతి, నుతి _స్తవములును 3 

పరమార్థ, డేవాళీశ, గోదా, (శ్రీ/న్తుతులును; వేంకకేశ(పప త్తియు; దశావతార 

జాయ; గీవసో తములును; అష్ట్రభుజ్య, నృసీంవా సుదర్శనాస్ట్రక ములున్యు అచ్యు 
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తృ దయా శరణాగతి, సంపదానళత కములును; న్ర్యూసాపంచక, న్యాసదళక 

ములున్వు న్యాస, నోపాలవింశతులును; వరదరాజ, గరుడపంచాశతులున్యు య 
తిరాజస పతియు, పాదుకాసవా[స, మిమాంసాపాదుకలును 3 న్యాయ, సం 
[ప్రదాయ పరిశుద్దులును ; సర్వార్థనీ ద్ధియు; భగవద్ద్యానసౌపాన, పరమసపదసా' 
పానములును ; వాక్య తీయవివరణ, నిగమ పరిమళ, ఉపకారసం గవా, విరో 
ధిపరిహార సారాసార, సారసంక్నేపరవాస్య, న్యాయనీద్దాంజనములును మజి 

వా రస వార్ల నములును ; కబ్టైనుణ్ శిరుత్తాంబు వ్యాఖ్యాన, వేదార్థసా సం గవావ్యాఖ్యానములును ; 
మజియు దృషఫ్థి నిరసన, పరమతభంజన అదె ((తఖండనములును మజియు ననే 
కములును చేసీ అందజునుక్ పఠనపాఠనముల చే (ప్రవాగ్గ్ పజచుచుండనవారు.. 

Xi నిరూప్యనానందమ్॥ 442. 

వ. అటు నిగూపించి యానందించి, 

వః (శీరంగేశ్వర శాసనా దధిగత (శుత్యంచలాణార్యక మ్ 
దాం౦ంతేం యం కవివాదిదంతిపావి రిత్యార్యా వదంతి కీతౌ 
సర్వస్య్యామపి వాంతి తర్క_సరణా స్వాతం తనూ సేదుపామ్ 

ను(తామా సహి వేంక శుశక విరా డ తావిరాసీ ద్దురుః॥444 
అ. ;శ్రీరం గేళ్ళర శాసనాత్ = (శ్రీరంగనా భునియాజ్ఞ వలన, అధిగత_ శు. 

త్యంచల -ఆచార్యక ౦= అపలంబిం చిన - వేదాంత ఆచార్యుల నెడి పేరుళలవారును, 
చాంతం= దొంతియ నెడ్ జి లేం్యద్రియత్వగుణము గలవారును, సర్వ స్యాం= సకల 

మైన, తర్య_సరణ"=తర్క_శా స్తమార్షమందు, స్వాంతం్యత్యం= స్పతంతతన్సు, 
ఆసేదు పామపి= పొందినవారికి సూడ, సు తౌమా = ఇందునివంటివారున్సు, యం= 
ఎెపరిని, ఆర్యాః= పెద్దలు) కవివాదివంతి వారిః=కవులును 'కుతివాదులు నచెడి, 
ఏనుగులకు సింనాము ఇతి=అని, శీ తౌ=భూమియందు, వదంతి= చెప్పుచు 
న్నారో, సః=అట్టి, గురుః =గురువులె ను వేంకళకేశకవిరాట్ = చేంకకేశు 
లనెడి కవిరాజు, అ త=ఇక్క_డ, ఆవి రాన్ద్ధి=పుట్టిరకదా? వాంత=ఆపహా ! 

"తె. (శీరంగనాథులవలన వేదాంతాచార్యులనియు, శిష్టుల-చేత తర్ము.ఇా 
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స్తవేత్తలలో పధానులనియు కవివాదులనెడి గజములకు నిం వామనియు, షే 

పొంది ఆచార్యులైన యీ వేంకకేశులనెడి కవిరాజు ఈ కాంచిపట్రణమం బె 

అపవతరిం-చచినవారు. 

ణా దాంతుండుద్భవమైయిట౯ సకలసశే  త్తయ్యతస్వతం్య తుండు, (లీ 

"కాంతుండు౯ా దను నరు (డంచుజగతి౯ాశగాంకీంపరకీంపవే 

దాం తాచార్యత యీక౯ావహీంచెలవి రాజై తార్తి కుల్ వాదులకా 

దంతీం[ద్రంబులకుక౯ మృ గేం దమగుటకా శీదా౯ వేంక కేశ పథన్.. 

గ| జనా నుద్దిశ్య॥ 445. 

వ. జనుల నుద్దేశించి. 

వృ॥ భేదాభిదా | విషయవాడాపత ద్దురుపపాదార్థసాధక మదో 

త్సాదావహాద్భుత ముఖాదాపగా స్యదవినో దాభిజాత భణిలిః 

పా దారవిందనత భే దాపనోద చతురోదారవమూధవగుణా 

స్వాడా భితుష్తృహమాదాయ వ్ర భనతు వేదాంత బెశికమణిః!, 

అ. భేద... భణితిః__ భేదఅఖిదా= ఖేదా భేదము.లెన చె్వెతాద్వైతముల 

యొక్క_, వాద=వాదమునశై , ఆపతత్ =వచ్చుచున్న, దురువపాద అర్థ= చెప్పం 

గూడనియర్థృములను, 'సాధక= సాధించువారియొక్క, మదట తాన = గర్వము 

ను సనీవారించుటకే, ఆవవా=[ పవహించుటచెత, అద్భుత = ఆశ్చర్య మైన, ముఖాన 

ఆపగా=దేవనదియైన గంగానదియొక్క_, స్యద='వేగముఐలె, వినోద = విలాస 

ముతో, అభిజాత= _పెకిలే-చిన, భణతి; = వాక్యములుగలవారై, పాదా...తు 

ఫ్టః-పాదారవింద = తనపాదపద్మ ములను, నతే = ఆ శయించినవారియొక 

'కైద=కష్ట్రములను, అపనోద=పోంగొట్టుటయందు, ) చతుర=సమర్థ మై, ,హ దార= 

అతిశయించిన, మాధవగుణ ఆస్వాదజ ఎభగవద్దుణానుభవమందు। అఫితుష్ట్ర $= 

సంతోషి. పించినవారై న, వేదాంత దేకికమణిః = వేదాంకా చార్యులు, ఇవా = ఇ 

క్మా-ం౦చీపట్టణమందు, హః=మోకు, _ మోదాయ=సంతోషయుననె , భవతు = 
అగుదురుగాక.. 
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తా. చె దె్వెతాద్వైతవిషయవాదములలో దురు కార్ధములు సాధించువారి 

గర్వమణంచుకై , గంగావేగము ౫ లవాక్కు_.లతోను, స్వాశిితులకన్చములను 

“తొలంచుకై సమర్థములై న భగవద్దుణముల యనుసంధానములతోను సంతో 

షించుచుండు ఆవేదాంతాచార్యులు నునలనుక సంతోషింపంజేయుదురుగాక- 

న్స దైె్వత మదై ఏత మాశపాదించువిషయమై 

నింద్యార్థము లె యెొవ్లు $ నిర్ణయించు 

నవారలగర్వము ) ల్యారింప నద్భు తా 

వహ నుయి గంగా పశేవహమువిధము 

వెగమె నుధురమె $ వినుల వాకా వాగ్ధారం 

బరి, సాణాంబుజక పణతిం ప్ప 

వారలదుఃఖము $ ల్యారింపంగా. డాన్ 

చాతుర్యమును గాంచి $ సం భమించు 

"లే, నూధవాద్భుత గుణగ ణాశస్వాదజనిత 

మోదభూయిష్టమాన సశేమునం జెలంగి 

చేవవుణి. బోని వేదాంత చేశికమణి 

మోకు మాకును మోదంబు + మోజు నొసంగు. 

అవీచ..__మజియు.._ 

వ! నానామ్నాయపరి(శమం కలయ తాంనా సే _స్యావశా _స్రఏషుథీః 

సతో్యరప్యనరొరూ స్త స్తయో ర్నసులభా సావ్యాకుతా సాహితీ 
అవ్వ్యేతాసు స సతీవు నాస్తి వినయో నాచారభ కితువూ 
చాతుర్యస్స్పచ సాచ సాచస సచతా శ్చాలంబ్యభేలంత వ్రముమ్॥ 

అ. నానా అఆమ్నాయపరిశ మం = నానావీధములైన వేదమలయందు 
అధ్యయ నాదిక ప్టమును, కలయ తాం=కలిించుకొనుచున్న వారికి, శాస్త్రే షు 

కాస్త్రములందు, ధీః= జ్ఞానము నా చే బ్రన=లే చేలేదు, తయోః=ఆ, అనయోః= 
ఈచేదశా స్రాభ్యాసమళయందలి ఫ్విశేషములు, సత్యోఃఅవ = డూండియున్ను 
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సా=ఆ, అక్షతా= వెడని దైన సాహితీ=సాహీత్యమునసులభాహి = లభించునణి 
"కాదుకదా? ఏతాను= ఇవి, సతీప్వుపీ= ఉండియు, వినయ;ః=అ ణం6కుపునాస్స్ = 

లేదు; ఆచార-భ _క్టిక్షమా-చాతుర్యః= సత్స)వ_ర్హ్షనము-భ క్తి -మొంతీ-చతురత్వ 
మున్వున= లేవ్రుస చసాదసాచసచతాళ్ళ =అది అది అది ఆదియుఅదియును, అముం 

=-ఈవేదాంతా చార్యులను ఆలంబ్య = అవలంబించి, ఖేలంతి= క్రీడించుచున్న వి. 

తా. అనేకులు వేధ వేత్తలయ్యును కాస్త జ్ఞులుకాకయు, వేదశా స్త్రఉభ 

యజ్ఞ లయ్యును సాహిత్యపరులు కాకయు, సాహీత్యముతోడను వేదశా స్త్రి 
జ్ఞా లయ్యును వినయా చార భ క్రి కంతి చాతురీగుణములు లేక యున్నా రు. 
వీరో ఆగుణముల న్నియు. గలిగి లోకో _త్తరులై యున్నవారు. 

అవిచ; నముటియు.____ 

ఉ. జాను వేదవేదులకు $ శా స్త్రపరిశ్రను యుండ, దుండినకా 
గాన నమోషహా సాహితియుంశేగల్లదు, కలన సద్వినితియో p 
మానుగ నుండ, దుండ వసీమానసమా చరణా ను రాగ భా 
గా,నుపమకుమా,కుమతే లన్ని యు, నాగగరునందు(గందమా 

దానిని దాని దాని మతీీదానిని డానిని దాని దానినే. 
టి. జానుగక్ - =మనోజ్ఞ ముగ, సమివాక్ =మంచికోర్కెతో, సమాచరణ 

ము=సదాచారము అనురాగభాగము= | పేమతోడిభ కి, అనుపమక్ష మ_-సా 
కర లేనియోర్చు, త మతే =సమర్థత. (పంచపాడియుత్సలమా లావృ త్తము.) 

* హాయనీ వవరనము, 
లో a 

తురగము ఖదేవుండు- వాయ గీవుండు_ మధునా టభ రాక్షసులు వేదములను 
అపవారించికొనిపోయి పాతాళమున అణంచివేయలా, యోగని దలోనుండిన 
విష్ణుమా ర్రి (బవ పార్టనచే మేలుకొని మనువ్యశరీరమ తో వాయ(గీవము 
తోను (గుజ్జు పు మెొంగముతోను) వచ్చి ఆవేదములను బెచ్చియిచ్చిను. మజ్ొక 
ప్పుడు -ఈ వేదముల నపవారించుకొనపోయి సమ్ముదఘులో ఊాంచివేనీన సోము 
కాసురుని మత్సా్యవతారమై సంవారించి ఆవేదములు దెచ్చి (బహ్మకిచ్చెను. 
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కిం బహాుునా.___వశేవమేల P__ 

వ్చ॥ అగ్వంత మా స్వే త్ర ము పాస్య దేవం 

* గర్భం తమాజం కుదృతాం | పశాంతమ్ 

కుర్భంత మేకం గురు మంత రేణ 

గుర్వంత రం కో=_| తగుణీ వృణీతే। 448 

అ. ఆన్యే=ముఖమందు, అర్వంతం = అశ్వరూపుం డైన, తందేవం=ఆ వాయగ్ 

వస్వామిని ఉపాస్య = నెవించి, కుదృశాం =కుదృష్షులెన దుర్వాదులయొ 

క్కు, త మోజం= అజ్ఞాన మువలనCం గలిగిన గర్భం=గర్భమును, (పశాంతేం=అణం 

గెనదానిలగా, కుర్భంతం= చేయు చున్న, గురుం=వేదాంతాచార్యులను, ఏకం 

అంక శేణ=ఒకరినిదప్ప, గురు అంకేరం=వేజు ఆచార్యుని, గుణీ= గుణవంతుండ్కు 
కః= ఎవడు అ తే=ఇక్కు_డ, వృణీ తే=అంగీకరించుచున్నా డు? 

తా, హాయ, గీవోపాసకు లై దుర్వాదుల నర్వ మణంచుచుండు నీవేదాం. 

తాచార్యుల సగాక, మచి వేతోకని గుణపంతు. డంగీకరింపండు. 

"తే. తురగముఖ చేవు సముపాన శ పరంగంచేసి 
కుత్చితుల త మోజపుగర్వ $ ముత్సహీాంచి 

తెరలిచిన గురు విడిచి వే *+ తొరుని గసరుని 

గుణియు నగువాండు నేవాండు Ff గొని వరించు. 

కృషానుః,.__కృశానువు.__ 

గ॥ వయస్యమా స్తెవంవద? య దేతత్స మూవలంబనతః పమోౌంతర 

స్వీకార ఏవ సర ఇతి మే. పతిభాతి॥ 449 

వ. చెలిమికాండా ! పలుకకుమిట్లు ? అట్లు వేజూరునిగురుని వరి 

యింప6౬ గాదను నుర్క_టకిశోర న్యాయసిద్ధమైనపడం బవలం 
శీంచుటకంకు క స్టంకర్శ ” అని మూర్జాలకిశోర న్యాయ సిద్ధ నిద 

మైన పతు౦బు నవరంవించేట యే మేలని తో యచున్నయదీ. 
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టి. కోంతి యెక్కడ ఎగురుచున్ననుు, దానింబట్టుకొని దానివీల్ల యే సాలు 

_తౌయును. వీల్లి తనవీల్లను నాకుచునుండియే దానికిపాలి చ్చి "పెంచుచుండును. 
ఇట్లు తల్లియే పిల్లకు పాలు _తౌగించునట్లు మనము భగవచే ఎవభూతులమై తద 

కణమునే యుండువారము, 

తథాహీ.__-అది సచే,___ 

వృ॥ యసీ ౯ాపశ్నే=. స్తిమోామీ గసరుణి లఘునివా సాధ నే=_ప్య 
(పయ క్ వాఘా హేతు శృం మార్థ వ్య్యయక రయజ నాద్య్య గు 

కద ర(వహాణమ్ | తంహాంణో చేక్యపకుం (శేయతి జగతి కః 
ఇహ బారీ స శామ్యు పదో కక రా | నుస్టానా వశ్వ్యకత్య వకటనక ఠినం వేద 

చూడార్యమాగ్షమ్! 450 
డు యక్ సక్న= ఏఎపన్నమందు, గురుణి=మవా గ్ర నోది-గాని, అసం సివా= 

అల్ప మెనదగాని, సాఫ నే=జఉజసకరణమైవకర్య, అ అఫయుశే న న=(సమయోగింపంబ నూ. 

డని చె నను; కాయా హేతు; =న్లాఘించుటకు "కారణ మీన, "మార్న॥ = మోత ము 
ల 

య నీ=కలదో; [శమం యి గయా -కర_-యజా నాది. అక ర రృ సహాణం = = అయా 

షు J చే టి నసమును ఆ (దవ్వనాశే సును  - యును _ యజ్జుదునైన _ _బావాణకర్శల 

యొక్క. - పరిత్యాగ ముగల'దై న తం పశ్నంజ అట్టి తెంగలవారిసక్షోమును, జే 

త్వు=విడిచి, కామ్ము- వేదో క క్ష -కర్ష్మ - అనుస్టాన - ఆనళ్యకతఠత్వ-_పకటన- కఠినం = 

కామ్య: ముల, నే వేదో కములైనా- యక్ఞాదికర ల అను - అనుస్థించుటమే - ఆవశ్యక 

మగుటను - (పక ంచుటయందు - దువ్మ్కు_రమెన, వేదచూడార్య - మార్లంజజే 
కంల ౧ 

దాం తాచార్యులయుక్కా-పత్సమును, జగతి =లోకమందు, కః=ఎనండు, శ 

యతి=ఆ(శయించుచున్నాండు? వాంతే = అయ్యో ! 

తా. తాను తెంగలపక్నయున ముఘుటీం'లై అల్బావల్పముె న మోక్ష సాధన 

ములలో “నేదిధైమైనం 'జేయకయే, యజ్ఞాదిక ర్మ లను గూడ విడిచి; కామ్యకర్శల: 

నుస్టించు'కే టన శక మని _పకటించు నీరపడగలప క్ష్షమవలంబించువాండెవండుళై 

శావ ఏ దానిం గొని మోక్ష, మొందు(బురుషుంశ డేసాధనం బేని యా 



వాల విశ్వగుణాదర్శము 

వాదింపంబడ కటిపత.మునకుం $ బవాంతరం బెక్కు డే? 
లు 

వేదో కంబదియెన( గామ్యుమగుటక్ వేదాంత వ ర్వా గ్యనూా 
— 0 (a 

రాడీనం బగుకన్నశర యెవ( డీశీవాం జేయునూహింపుమూ 
ళా చు శీ 

విశ్వావసుః.___-వి శ్యావనువు. 

౫|| నిరూపణనిపుణోపిభ వాల్ కథ మేవం కథయతి॥ 451 

న. కృశానూ ! నీవు నిరూపించు నిమి _త్తమున నిపుణుండవే మొ. 

నను; ఎటుల నీ వీవేదాంత బేశికుల గుణించి నుటించు. 

చున్నావు? 

వృ! వేదాంతాగ్గ గవికోధితం పీత పథం వ్యాధూయసాధూచితమ్ 

చాపల్యాదనురుంధ తే తదితరం పంథాన నుంధానరాః 

ఇష్టం భ కయ కాంతయాచవివానే 'ల్యేవం (వియాలాపీనమ్ 

రోగార్థాశ్చపలాన్తువంతి నతు తం యఃపథ్యవాదిభివక్ | 

అ. అంధాః= తెలివిలేక (గుడ్డివారైన, నరాః=మనుష్యులు, సాధూచితం= 

నత్పురుషులకు యోగ్యమై, చేదాం తాగ విశోధితం= చేదాం ణార్హ మలందు పరికో' 

ధింపంబడిను హీతపథం = హిత మైనమార్షమును, వ్యాధూయ = విడిచి చాప 

ల్య్యాత్ =చప పలగుణము చేత, తత్ ఇతరం. దానికం ము వేమన, పంథానంజ =మార్ల 

మును అనురుంధ తే= =అనుసరించుచున్నా రు. చపలాః= =చంచలగుణముగలవారె , 

రోగారాః= వ్యాధి చేత పీడితులై నవారు, ఇవ్టం=ఇస్ట్రమైనదానిన్సి భక్షయ= 
భక్షీంచుము? కాంతయా-చజ స్త్రీ తోయహాడ, వివార=వివారించుము? ఇతిఏవం = 
అనియిట్లు, _ప్రీయఆలావినం= [వీయములాడువానిని, నువంతి=పొగశుచున్నా 

రు. యః=లఅవండు, పథ్యవాదీ=పథ్యమునే చెప్పునట్టివాలడైన, ఫిషక్ =వై 

ద్యుండో? తంతు=వానినోో న స్తుపంతి= పొగడరు. 

"తా. వ్యాధి సులు చపలగుణమ గలిగి, కావలసినది తిను? కాంత తోవివా 

రెంచు? అని వెప్పెడువానిని పొగడుకొనుచు, అదివద్దు ఇదివద్దు అని పథ్యముం 
డుమని చెప్పడు వె వెద్యువైను పొగడుకొనరు. అక్టో -కెలివిలేని వారు వేదాం 
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తాగ్గయులం జేరాజబుపంబడిన సనారము వదిలి చవపలగుణ ముతో వేటుమార యూ 
య యి —4 ౧ ) (0 

నవలంబించ చుదున్నారు. 

తే, వేదచూడార్థకోధితా $ వితథపథము 

విడిచి పంక్రీయపథమునె $ పడయువారు 
కోరనవె కొను? నునయుము + డాక ననెడు 
వైద్యువకె కూర్తు: కూర్తురె? $ వైద్యు నితరు. 

కించ... మజియు. ___ 

వృ॥ఆన్నూ యహాాళీగురుణా కరుళ్లాక రేణ 

నావాతేరివ్యత య దీవా భ వాబ్దీనావా 

అజ్ఞాత భ క్రి జగ ద(శుతసచ్చరి. తమ్ 

అజ్ఞాతశా స్త్ర మభ వివ్య దవై దికంచ।॥ 458 

అ. భ బాబి నావా=సంసారనయు[దమయునకో ఓడవంటివాశె , కరుకాక రేణకా 

దయానిధియైన, అమ్నాయమాళిగురుణా= వేదాం తాచార్యుల చేతు ఇపహా=-ఈలో 

కమందు, నఅవాతేరిప్యతయది= అవకరింప(బడ గలది యెనయెడల; జగత్ = 

-ఈలోకము, అజ్జూతభ క్తి = తెలియంబడనిభ కి గలదియంకు, అ శుకసచ్చరితేం= 

వినంబడని మం చినడవడ గలదియు, అజ్ఞాక ళా స్త్రం= తెలియంబడని శా స్టము 

కలదియు, అవై దికంగ= వై దిక క రాచరణము 'లేనిదియునుగాా అభ విష్యత్ = 

"కాయ౫లదు. 

తా. కరుణానిధియె సంసారసమ్ముదమును తేరింపజేయు నీవేదాంతాచా 

'ర్యులే యీలోకమం దవతరింపకపోయిరేని, యాలోక మే భ కిహీనమై సత్స9) 

వర్తనము శాస్త జైనము వె దిగచింతయును లేనిదై పోవును, 

తే. అవని శుతిశికోగురుం డిటు $ లవతిరింప( 

డాయెనే౯ా (కుతి (శుకసంపీదాయభ క 

లలవరించుట జగమున శ కకట మెటు? భ 
వెంబుధి తరించుట మెటు? లే? కతనికరుణ. 
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పునరాలోచ్య.-నుణిల నాలోచించి, ____ 

౫॥ అన్యఖలు నిగమమాళిగురో ర కేషవిద్యాసము ద తేల స్పర్షి 
త్వా దధు నాత నవిబుధవ్యూహ సమభివ్యాహారో నోచితః॥ 46. 

వ. ఈ వేదాంత బేశికు లను వీరికి. గల య శేపవిద్యా. వికేవ 
షా గ అర ఆగ re ల్ని సము[దమందలి తలస్పర్శిత్వము వలన నిప్పటిళిష్టసమవ్షీ తో 
సముముగ. జెర్చి చెప్పుట యొప్పియుండదు కదా? 

కించ... మణటీియు._... 

చో నిశమయతి యః కిల దృశొ 

నిశామయత్యం( ఘీణా చ యూ విశ్వమ 

గజతురగాచ ముఖే యా తె 

స్సహ వేదాంత చేశికో గణ్యః॥ 4ర్ర్ 
అ. యః౭ఎవ(డు దృశకా=కంటేి చేత, వీశం=| ప్రపంచమును, నిశమయతి = 

వినుచున్నాండో; యః= ఎవడు, అం(ఘిణాచ=కాలితోను, నిశామయతి =చూ 
చుచున్నా (డో; యా=ఎవరు, ముఖే=మొగమందు, గజతురగొచ = ఏనుంగు. 
గుజ్జములునున్న వో; తె సృవా=వారితోయహడ, వేదాంత బేశికః= చేదాం తాభా. 

Pal 

రులు, గణ్యః =ఎంచయందగినవారు. 

తా. కన్ను లే చెవులుగాగల ఆదిశేషునితోను, కాలను గన్ను గల గాత 
మునితోను, ఏనుగు మొగమె తనమొగముశా6 గల విఘ్నేశ్వరునితోన్కు గుజ్జు 

ముమొగమె తనమొగముగా6 గల వహాయ్యగీవునితోను సమముగా ఈవేదాంతా 
చార్యులు నెన్న6ందగియున్న వారు. 

క. కను[గొనలను వినునతం., డడు 

గున గనుంగొనియొడునత(డును శ గుజ్జపు మొగముం 
గన నేనుంగుమొగముం గలి 

గినవారును బోల నితడు * గేవలుం డగునేవొ 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీ కాతాత్ప శ్యేతిహాససహిత ము. లర్ 

టి. ఇట వీరితో పోలెడివారు వరుసగ శేవగొతమహయ గీవగజాననులు, 

దృశా నిశమయతి =కంటితో వినుచున్న వాడు. 

ఆదిశేహుండు--- ఇతండు కదూకశ్యప (బహ్మల (ప్రథమప్ముతుండె. అనేక 

దివ్య త్యేత్రిములందు తపస్సుచేసి (బహ్మను (పాక్థించి అకనిచే అతిళ కి నిపొంది 

వేయిపడిగలతో భూభారమును వహీంచుచు గరుడునిన్నే హించుచు విష్ణువునకు 
శయనాసనాది రూపములతో పరివద్దణ[ప్రధాను డై చత్తుశ్ళగవనులైన సకల 

విధ సర్పములకును రాజాధిరా జై యుండువతండు. 

అంఘీణా నిశామయతి = కాలితో చూచుచున్న వాండు.-- 

గాతమర్షి _ 52 వృత్తమ్ముకింద చూడుము? 

ము ఖేగజః=మొగమందు ఏనుంగమొగమురూపము కల వాడు. 

వి ఘ్నేశ్వరుండు--- ఇత (డు పార్వతీశ్వరుల (పథమపు తుంగ తన్ను 

కాలుచువారికి విఘ్నములు కలుగకుండంచేయుచు, దక్షయజ్ఞ ధ్వంసమున తనత 

మ్ములడైన వీరభ్యదునిచేత తనతల నజకంబడి, -ఈశ్వరునియాడ్డ్మ చేత ఏనుంగు 

తల నంటించి (బతికింపంబడి ; గజముఖుండు, ఏకదంతుడు, వి ఘ్నేశ్వరుండు, 

వినాయకుడు, లంబోదరుండు, హేరంబుండు, మోదుకవా స్తుండు మానక 

వావానుండు అను నిట్టి పేళ్ళతో (పచురపడుచు; కుమారస్వామికి అన్నయై 

తండకి [పమథగణ,పధాను(డై యున్నయతండు. 

మ ఖేతురగః మొగమందు గుణ ము మొంగమురూపము కలవాడు. 

పాయ[గీవుండు---- 405 వృ త్తమ్ము క్రింద జూడు? 

విచింత్వ...__ ఆలోచించి... 

వృ॥ గంభీకశ బేన విశాలమోహ 

దశావిశాచ (గహమాచనేన 

ఘంటా వారే ్వంకటనాథరూపా 

కల్యాణ ముల్లాసయతి (శుతీనామ్॥ 456 
అ. వారే = వేంక కేశ్వడునియొక్క_, వేంకటనాథరూపా=వేదాం తాచార్య 

రూపమైన, ఘంటా=గంట, వికాల-మోవాదశా-పీశాచ్యగవా-మోచనేన = వే 
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నవత అనెడు-వీకశాచమ పట్టుటను - వివంపించునదిమైన, గంఖీర 

శచేంజగంఫిరమెర శబయుతో- వ్యాఖ్యాయాపవావ్య.తో, శుతీనాం = చెవు 
ంటో 

డల ఏింప6 
రాగి 

వవముంకు కల్యాణ ణంజశు భ మును-శుభార్థ మును ఉల్లాసయతి= 

వ్వదె 

తా, ఈజేదా దాం తాచార్యరూపమైన వేంకటనానుని భనుంటాఘోహము వీణా 

వమునువలె అజ్ఞానమును బోంయగొట్లి, తేన గంఖీరమైనధ్వనిచేతవ లె వ్యాఖ్యావా 

క్కు_చేక చెవ్రులకువలె వేదములకుక - ఉల్లాసము కలిగించుచున్న యది. 

క. వేంకట నాథునిఘంట యొ 

'వెంకటనాథార్యరూప విపరిణతం బై 

కొంకకి వోహాపిళాచభ 

యంకరగంభీరశ బ్ర $ మె తేగుశుతులన్, 

పున సృచనుత్మా_రమ్. 

శో వెదాం తాచార్యశబ్లే౭_సి కా వేదాంత స్థాప నేవ, మః 

ఇవుం వివేకం కుర్వంతో దాంతాచార్యం చ తం విదుః॥ 457 
3 వా 

ఆ. ఆవ = = ఈలోకమందు, వేదాం తాచార్యశబ్దః= వేదాం తాచార్యు లను 

నామపవన షు, వెదాంతేస్థాప చే = వేదాం తార్థములను సె సావించుటయందు, 
మమః=సమరక్థమైనది, ఇనుం= ఈ) వివేకం=విచారమును (ఈపదఘును, వివే 
కం=విడిచినవే అక్షరముకలదానింగా) కుర్వుంతిః=చేయంవారు, ం=ఆవేదాం 
తొాచార్యులను, దాంతే ఆచార్యంచ - దాంతే = ఇం|దెయ నిగవాము గల 

వారికి, ఆచార్యం=ఆచార్యుని-గాను, విదుః= తెలిసీకొనుచున్నా రు. 
తా. ఈవదాంతాచార్యు లనుతి రునా మము వెదాం తార్థస్థాపకులని "తెలిపిం 

చియు, వ అక్షరమును వికివించుననెడి వివేకపబ దార్థమును దెలినికొన్నవారు 
రెకిగల దాం ఇ తాచార్యు లను బిరు మునానుమునుగూడ తెలిసికొనుచున్నారు. 

క. వేదాంతాచార్యు లఅనకా 

వేదాంత స్థాపన౯ వి 3 చేకము నిజమే 
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యీాదానకొ వింత యను ను 

వే దాంతాచార్వులన వి $ వేకము. దగుటక్. 

టి. వివేకమ=వివేచనాళ కి _విశేషమెన “చే” యమయనక్షరముకలది యగు 

క్రీ (2) విగతమెవ* వే యనునకరము కలదియగుట యు. 

కృ శానుః.__కృ శొనువు._ 

గ॥ కథంనామ (దుహిణ గృహిణీ చికురనికురంబచుంబి చంపక కు 

సుమునుకుమారత రాః కవికథకకంఠీకవ గురోర్తి రోజ౭_పి దు స్ప 

ర|ప_స్హరోదర నిమ్టురబంహిప్ట సాసూ యహృదయని కే దాయ 

జాయం లే!  శరరి 

వ, సరస్వతీనతీ చికుర నికరాంచత్మా_౦చనకుసుకు సుకుమార 

తరంబులగు నీ కవి కథక కంఠీరవగురువు ఖభావణంబు లాభీవ 

ఆ వాసాణోపమేయ సాసూయదుక గదయ వ్యావయని 'ర్భేద 

నిర్భర | పభ వంబులు నగును. 

ఏీఇా(వసుః._విళావసువు. 

గ॥ సఖే! (శుణుకావత్ ॥ 

చ. చెలికాండా ! వినుమా ?P 

వ్చ॥ వే దాంతార్యగిరః | పసూనమృద వూ మోదందథానస్స తామ్ 

(పొథ(గావకఠోకకా ణ్యపి పరం భిందంతి వాంది ద్విపామ్ | 

నందా ద్యార్యజనాభినం దితమృదుస్సర్నో౭.కి పాొదో వారే 

ర్లుశ్భేచ కకటాసురేతు శతకోట్యాకారమాగాన్న కిమ్॥ 459 

అ. (పసూవమృదపః=పూవులపలె మె త్తనివై, సూదం= సంతోషమును 

"స తాం= సత్పురుషులకు, దధానా?=చేయునవియెన, వేదాం తార్యగిరః=వేదాం 

తాచార్య వాక్కులు, (పౌఢ (గావ-కళోరకాణ్యపిజగొప్పరాలవలె-కరినము _లెన 

వియున్సుద్వి పాం=విరుద్ధులయొక్క_,వ్భాంది=వృాదయములను, పరం=మిక్కి-ల్కి 
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ఖిందంతి = భేదించుచున్న వి; నందా ది-ఆర్యజన-అభినందితే -మృదుస్పర్శః అవ్ీ= 

నందగోపులు మొదలై న-పూజ్యు లై నవారిచేత-సంతోషింపంబడిన దై - మె త్హనెన 

సంస్పర్టముకలదియైనను, పాంేః పాద౩=ఆశీకృష్ణునిపాదము, దుళ్భే దే= భేదిం? 

శక్యముకాని, కకటాసు రేతు=శ కటాసురునియందో, శతకోటి-.ఆకారం=ప[జా 

యుధముయొక్క_- స్వరూపమును, నఅగాత్ కిం=పొందలేదా? 

తా. నందగోపాదుల కానందకరమై అతిమృదు వై న (శ్రీ బాలకృష్ణుని పా 

దము శకటాసురునివివయమై వ్యజాయుధమువలె నె నట్టు, ఈవేదాం తాచా 

రుల (శీనూ కులు అతిమృదువు లె నము, అతికఠినమునై న గుం(డాలఐలె పర 

మతఠేస్థులవ్భాదయములను ఛభేదించుచున్న విక దా? 

మ. కవికంఠీరవగీర్య రాలు, మృదులశేఖ్యాత పనూనోత్క_రా 
క 9 అల న జ అద లవని౯ా దుష్టిక రాలు, నిష్టుకత రా ర్ట లై నక ద్వివద్ధ ఎద్దు 

న్ని వహాోేద్యద్భిదు రాలు రాజిల వె? తో $ణిల౯ చాలకృష్ణాం[ఘీప 
ల్లవముల్ _కె శవమండె త చృక టఛృశ దక దిభిద్య[ జ మె. 

టి. ద్విషత్ -వ్భాత్ _దువత్ - నివవా-ఊద్యత్ - ఖిదురాలు =శ తులయొ 

క్కు_-వృదయములనెడి గుం _డాలయొక +. - సమూవామునక - లేచుచున్న- 

వ్యజాయుధములై న. 

అ గ| పున సృ పార్థన నుంజలిం బద్ధ్యా॥ 460. 

వ. మణుల: (బౌర్గనావూర్వకముగ _బాంజలీయు బంధించి. 

వృ॥ దర్నావిష్టకుద్భస్థి దుష్టసమయో క్పాదాయ భేదాంకునో లు లు లబ 
ద్భెదాయ (పబలే కలావవి జయో త్పా దాయ వే దాధ్యునః 

(శీమల్ల తృణ పకు రతుక బుధామాదాయ పావాటవీ 
చ్చేదాయార్థినురు త్తరుర్విజయ తే వే దాంతవి ద్యాగురుః॥ఉ61 @ Me 2) 

అ. దర్చ-ఆవిష్న-కదృష్ని-.దుష-సమయె - ఉ తాచాయ =గరంయయువేత.అఆజే 
ల (ow లెక 63 గ శీ 

శింపంబడినవారె న - దురఫి పాయములయొక్ళ.. - దుష మైెన-నివ్క_ర ,నీదాంత' ౧... లుం. రీ ధ్ 
మును-తోొలయగించుటకునుు ఖేద.అంకుర' -ఉ దృెదాయ= దై వల వాదముయొక్కొ_- 
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ఆరంభ మును_ఎ త్తి వేయుటకును, కలౌ=కలియుగము, (పబలేపీ=(పబలమైయం డా 

డియు; వేదాధ్యనః= వేదమార్లమునకు, జయ-ఉ తా దాయ=జయమును-క లిగిలా 

చుటకును, (శ్రీమత్ -లక్షుణపక్ష_రక్షక_బుధ-ఆమోదాయ = సంపద్యు కమైన- రొ 

మానుజీయమతమునకు - స్థాపకు ల న- సత్చురుషులను - సంతో షపజచుటకునూ౫ 

పొప_అటవీ _ వేదాయ=పాపములనెడి - అడవిని. చేదించుటకును, అక్థి-యరూ 

_త్తరుః=కోరువారికి- కల్చ్పవృక మైన, వేదాంతనిద్యాగురుః = వేదాంతేవిద్యా ణా 

రులు, విజయ లే=జయోత్కృష్టు లగుచున్నా రు. 

త. గర్వితులై న మ తొంతరుల సిద్దాంతములను, దాత మతేవాదములనూg.. 

_ సకలదోషములనుక్ - వారించుచు; వేదమాగ్గములకు విజయమును, విశిష్టాటె ఏతే 

రామానుజ మతస్థాపకులకు సంతోవమయునుక్ కల్పవృక్షమువతె కలిగించుచు $= 

ఈవేడాం తాచార్యులు సర్యోత్మృషులు గా నున్న వారు. 

సీ, దర్ప మావేశించు 5 దర్శనేతరులయు 

సముదయసమయము 4 నముయ జేయ 

భేద మా తద్ద గయీ వాదివాదము సము 

ద్భెద మద్వయముగ, $ బృథిపి.జేయం 

గలియుగమందును శ గలయంగ నామ్నాయ 

పథమునకు జయంబు + పదిలపటుప 

రామానుజీయ మై 4 రమణీయ మైనట్లి 

సత్పం[పదాయము $ సఫలపజుప 

"తే. ధర దురాపపాప వనులం+ ద్వర దహింప 
వినతజన తాఖిలాప లాశేవివ్మ_రింప 

సాౌరరాజవముహీజముశేనరణి ధరణి 

చేజరి'ల్లైను వేదాంత చేరిక మణి. 

ఇ. (శ్రీమల్ల క్షణ పక్షము = (శ్రీ రామానుజీయమతము ఇది దై ఏత 

.ద్యెతమతములకం కొ విశిష్టమై విశిష్టాదె సతమత మనంబడును. (అనలా). 



'ఏ80 వ్ పగుణాదర్శము 

ఈలక్ష్మ ణమునిపక్ష క్షయన అెంగల వై వ్టవమత ము- జాతి భేదము లేక్క వీతరాగు లై 

భగవదిఇహష యమున (పప త్రిరిష్టులె ర (పపన్నులు తమతమ ఆత్మ యాత్ర ర 

శ్ళరాధీనమే, దేసాయా (త్ర కరాధీనమె అనియు నిశ్చయించుకొని ఉ పాయా 

విడిచి, ఊ పేయమైన ఛగఐ_త్కెంక ర్యముళలో నే అన్యయించుచ్చు (బవ 

సంహిక మైన (దావిడ వేదాధ్యయనముతోను ద్యయానుసం ధానముతోన 

ఆచార్య నియమన ప్రకారము సదాచారమున సే కాలక్షేపము చేయంబడుచు 

జెడి విశిపాదె దె పృతమతేము, 

కువ 

తావ జ్ఞాన్నాశయమై ఈశరున కె శేహమై యుంనునస్రి నిత్యము కృబద్దాత్మక 

మై ఆక వాచ్నమైనచిత్తును, సక్వసంపన్నమై నిత్యమై జా నారంవమయమె కేవ 
౬... ల్లీ bru ఎడి వం చా — గా 

అము భగ ఎది చ్భానూ తప కారమై యుంసెయు జడమై (పకృ త్యావెదతుర్వింశతి 

తత్య్వమయమై మ కా దాదివి కారముల. గలిషెంచుదు శదీరరాప పమునై యు౨డునట్లి 

పంచభూ తత్మికమై అనాతే వాచ్చమై క అచిక్తుకు నిఖిల పాయ ప్రత్యనీకారంతే 

ఈవిశిపూ చె తము. నికే సనిరపద్య నిరవయవ నిర్వికార అఆజడానందాణ 

జ్ఞ నానందైక స్పరూవుండై క ల్యాణగుణపరిపూర్హుండె సృష్టి స్థితింయక ర్త రయం 

భ్ర్త్రయు ఫో కయు శీభూా ఏశాధిపతియు పరవ్యూకా విభ వాక ర్యామ్యర్చావ 

తారుడ నై పరమాత వాచ్య మైగఈక్వరుడుశు అనెడు (తివిధములనో 

పిశిష్టమైన అద్వైత తము. ఇదియొ- అళ్వౌరానులు “రామానుజులు మెంవలైన 

నా 5 ౧ np) = పూర్వాచ రుల సమక క ఘన మతము. 

నృ నింహాస్యామివర్ణనము. 

నరహరి రర సిం నామ కం ఐవృకత్తముపెగ ఇతిహాసము.) 

A బ్రత్యవ్యతో' ష్టం విన్యన్య (_పాంజలిస్పళ॥ 462 

వ. అని మా దృష్తివిన్యాసముం జేసి యంజలియుం జేసి, 

వృ॥క్రీమాకా గభీకతర వేగవత్తీపతిర 
జు ర జ వా ఆరం భూనరా వఘ(దుహి సుర్మదు రెవావతిగ్గః Si 
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కామాడివి రిగణ ముల,౪ణ మన దీయం 
యా బి శె 

నామాసినా నరహరిః కవలీకరోతు! 468 

అ. అన్నుదుహీ=పాపనాశకమైన, గఫీరతరవేగవతీ (పతీరభూమా = అతి 

గంఫీరమైన వేగపతీనదియొక్క గట్టుభూమియందు, (శీమాక్ =సంపద్యు కడై 

లభ్మీ సహితుడై, సుర్యదుః ఇవ= కల్చవృత్షమువలెె అవతీర్జ ౩ = అపతరించిన, 

నరవారిః జనరనింవాస్వామి, నామఅసినా=తనతి రునామ మనుఖడ్డము చేత, డ్ 

ల్ఫణం=మోజీయున్న, అస వీయంజ= నాదిమైన, కామ ఆదివె రిగణం= కామ 

ము మొదలై న శతుసమావహామును, కవలీకరోతు=(మింగ వేయును గాక. 

తా. సకలపాపనాశని యెన యావేగవతీ తీరమందు కల్చ్పవృక్షమువ లె 

ఆఅపతరించి యుండు నా శ్రీనరసింవాస్యామి నాకామ[కోధాది యరివడ్యర్లమును- 

తన నామస్యరణమాతమున నే (మింగివయునుగాక. 

శే, వేగవతితీరధారుణి $ విబుధథారు 
ణీరుహూమురదీితి నవతీర్లు $ జై రహించె 

నాదుకావమూదిరిపుల నీశనారవిందుు. 

డాత్యనామాసిం గావమాసి $ నంటలాొట్టు. 

టి. ఆత 'నామ-అనసిక =తననామ మనుఖడ్డముచేత, 'కామానిక్ = ఈకా 

మాసీ [గామమందు. 

గ॥ తతోన్యత శ్చతు ర్నివీ.ప్య _పాంజలి స్ప౯ా॥ 464 

వ. దానికన్న నన్యదిశను దనదృశను నిలివి యంజలియు సలిపి. 

వై కంఠ ప్పెరువూ క్ వర నము. 
యా En 

(పూర్వకాలమున ధర్మ్మప్రవర్తనులడైన విరోదనమహారాజు తనకు పుత్రో 

త్ప తి నిమి తమె క లాసనాథు నారాధించి యతనియనుజ్ఞ చేత ఈకాంచీపు ల్త్ 
రారా రలు 

జ అద్య ల ధం వీ 9 రమున విష్ణువునుధ్యానించి యం దావిమ్లు[ పీతి అశ్వ మేధయజ్ఞా ముని ఆవిష్ణూ 



శీ82 విశ (గుణాదర్శము 

వును (పార్థింపంగా, వా రావై కుంఠ మునుండి వచ్చి (పత్యవమై తమ ద్వారపా 

లకులైన జయవిజయములే నీకు వల్లవ విల్లవులని పు[తులుగా కలుగుదురని 

యను[గహించి యతని (పార్థనామాలమున అమే ఇక్కొ_డను నేవసాయించు 
చున్న వారు.) 

వృ॥ భయా ర్షజీవాతు దయామహిమ్నే 

వై కుంళధామ్నే తనవై నమాాంనీ 

ఆమ్నాయ ఉక్తః పరమేశి శేతి 
నామ్నా యజ కః పరమత చితమ్॥ 465 

అ. పరమ--ఈళశి తా=పర మేశ్వరుండు, ఇతి =అని, ఆమ్నాయే ఊఉ క్షః=వేద 

మందు చెప్పంబడినవాండు;, అత= ఇక్కడ, నామ్నాయ ఉక్తః = వేదమందు 

చెప్పంబడనివాండు అనుట పరంచి. తం=మిక్కిలి ఆశ్చర్యము ! (యః=ఎవండ్యు 

నామ్నా = పేరుమవా త ము చేత పర మేళ్వరుండని, ఊఉ _క్తః= చెప్పంబడినవాండో, 

తస్మై =అట్టి) భయ-ఆ _రృ-జీవాతు-దయామహ్ మ్నే =సంసారభయముపలన-బా 
ధింపంబడు వారికి. జీవనౌపషు ధ మైన- కృపామవా తే మగల, వైకుంఠ ధా మ్నే= 

'వెకుంఠప్పెరుమాళ్లకు, నమాంసీ=నమస్కా_రములు, తనవై = చేయుచున్నాను. 

తా. పర మేశ్ళరు(డని వేదో క్షుండె (నామ్నాయజా _క్షః=వేదో క్తుడుకాల 

డని యర్థాంతరమున ఆశ్చర్యపడి) వైకుంఠ ధాముండని చరుతోయసాడ వాస్త 

చార్భ మన వేదో కండే యె కడతేర్చు కరుణా పభావము కల యీ వై కంఠ 

ప్పైరుమాళ్ళకు (పకామములు చెయుచున్నవాండను. 

కు (శుతి (శుతపజుచెను “పరమే 

శి తొెియనుచుం. దోడుతన విశేశిష్టత నటె వి 
(నుత పజిచెను నిది యద్భుత 

ముతులదయు వికుంఠనిలయు శ నాహారిం గాలుతున్. 

ర్తి, వికుంఠ నిలయు(డు=వై కుంఠుండు, (శతి = వేదము. 

ల రర | పరమః” ఇతి (శుతా(శుతిః॥ 



సటిస్పణాం ధ్రపద్య టీ కాతాత్స ర్వేతిపోససహితము. 888 

వం ఇదియును దగినదియె “ విస్షుః పరమః” అను[కుతి (కుత 

మెనయదెయ, 

శ్లో అన పాయరమో వఏష్టుః కస్తా దపరమో భవేత్ 

యు కం రమాపతి క రజ చేవా_స్హ గపరమాఇతి॥ 467 

అ. అనపాయ-రమః =ఎడంబాఫు లేని లతీదేవిగలవాండ్రైన్స విష్ణుః=మహో 

విష్ణువు, కస్తాత్ = ఎందువలన, అపరమః =లక్షీ దేవి లేనివాండు - పరమపురువూం 

డు కానివాండు, భవేత్ = అగును. రమాప తేః= లక్షీ ప తికం క, అ న్యే=ఇతరు 

వైన, దేవాఃతు=దేవతలో, అపరమాః = లక్షీ చేనినుండి తొలంగయిడినవార్యు 

ఇతి=అనుట, యు క్షం=సశే. 

తా. “విష్టోరేషాఒనపాయినీ” అని లక్ష్మితో అనపాయిమైన యీ మహో 

విష్ణువు పరమపురుషుండ డయ్యును, లక్ష్మీ ని విడెచినవాండు కాడు. ఇతనికం శు 

ఇతర దేవతలు లతీసం ౦పన్నుులు కాకున్నాను, పరమపురుషులును కారు. 

క, అపరముః డగు నెటు ? విస్హుం 

డిపుడును ననపాయరముండు $ నీవడువును యు 

 క్రపువితమె ? రమాపతి కిత 

రపుదై వతము లెపుడు నపరములే యనంగా. 

శారవాణి స్యాబువర్గ నము. 
లు ౬9 
౧ 

(వీరు బవ్మాచేయు అశ్వ మేధయజ్ఞ మందు బేవతలతో వచ్చినరాక్షసుఆ 

క్ మర్యాద చేయనందున, వా రాదేనతలతో యుద్ధ ము చేయుచుండల6 జూచి 

ఆ(బవహ్మా తనయజ్ఞ మునకు భంగము సంభ వించునని “నారాయణునిధ్యానింపయా, 

తాము తోడనే వచ్చి తేను శంఖచకాదులతోో డి శాక్జధనుస్సుతో అనేక చా 

ఇము లెక్క సెట్టి రాక్షసులను తరిమివేసి యిక్కడ 'ప్పుడును ఆరూపమయున నే 

చేవ సాయించుచున్న వారు. ) 
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కించ. మజియు. ___ 

వృ! 'జా[గ కేవ శిరాంసి నిత్వవచసాం సర్యోన్నతే శారి ణః 

తత వ్యాసప పరాగ రాదిక్ళత యో ద తాదరా వ్ స్తుతేః 

యః వాదాంబు దదాతి య స్త పసంగృవ్లోతి గృహ్హాతివా 

తచ్చిర సెవతెను పరమం జానాతి కోనాలే వాన్? 

అ. చ యక. శిరాంసీ=శిరోభాగములె న ఉపనిహ 

తులు, శార్టణః= విష్ణువుయొక్క) సర్యోన్న తౌ=సరో త్తమత్వ విషయమై, 

జాగ త్యేప=ఎజాకరూకము లై యే యున్నవి. త్మృత=ఆవిషయమందే, వ్యాసపరా 

శరాది కృతయః= వ్యాసులు పరాళరులు "మెంద లై నవారి పురాణములు, దత్తా 

దరాః=కలుగనిచ్చినపట్టు దల గలవి, వస్తుతః = వా స్తవము, యః$ః=ఎత డు, 

పాదాంబు=పాదజల యును, దదాతి=ఇచ్చుచున్నా(డో; యః=బతేయ తత్ 

=ఆపాదవ జలమును, ఉపసంగృక్లోతి = ేర్చుకొనుచున్నాండో ; యః+౭లతే6 

డు ఏతచ్చ=-ఈపాదజలమునుక్ , శిరనె వ=శిరస్సుతో నే, గృహ్లాతివా= చేకా 

నుచున్నా డో; తేషు= వారిలో, పరమం = పరమప్రురుసునలగా, అత్మ వాక్ = 

జ్ఞానవంతుండు, క=ఎవండు, నజూనాతి= తెలిసి కో బేంయడు? 

తా. ఎతని సర్వో _త్సృమత్వమును ఈళావాస్యాది సకలోపనిషత్తులును భా 

రతాది సకలప్రురాణములును వివకించుచున్న వో; ఎతని (శ్రీపాదతీర్థమైన గంగా 

జలమును (బహ్మ కమండలములోను, శివుండు శిరస్సులోనుధరించెనో; అట్టియతేనిం 

బురుపో _త్రము6దని, యేజ్ఞానవంతుండు "తలినికొనండు? 

వ్యాసముని_ ఈయన సత్యవతీపరాశరమునులకో ఫుతుండై శుకమవార్షి క్రి 

తండియునై , వేదములను చతుర్విధములుగా విభాగించి; పదునెని ని దెపర్వముల 
శ్లారతమునుపదు'నెని న్మిదిపురాణములను, (బవ్యానూ, తాది వేదాంత (గంథములను ర 

-చియిం చ్కివేదవ్యాసుండు, కృష్ట దప బొాయను(డుఅని (పనీ ద్ద పడియుండు నతేండు. 

పరాళరులు.-- ఈయన _ పళిస్థ్రవ్ముతులడైెన శక్తి పురుడు, శుకునితండి 
మైన వ్యాసునితం డి ఇతడు యమునానదిని పడనతో దాంటించుచున్న దాశ 



అధికం ఇ అ 3 ఇ కర్త యర్ గీ 7 న్యా సటప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్స రేతిహాససహీత ము, తీఏ5 

రావుకూతురు సత్యవతిని చూచి ఆమెకు యోజనగంధిత్వ మిచ్చి ఆమెవలన సద్యో 
గర్భమున ఆవ్యాసు9 గన్న యత(చు. 

నీ నికవధి నిత మా నిరుపమ కు త్యాళి 
శిరము లెవ్వనిపరాీత్సరత( బలికె 

వ్యాస పరాశర $ (పముఖులకృతు లెల్ల 

డలంప నెవ్వానితే శీత్సరత మెలల 

నేవాంకు తినవాద * పావనవానీయు 

ముదె యుపాదేయవమం 1 చరి నాన 
బర మేవ దాని నే $ పావన మసక మం 

“డలు నించి తానె సీఫలత నెనలా 
. నీశ్వరుయు దానిం గొని డాని చే ధరించు 
చున్నవాంయ మాకును? తన $ యు త్తేమాంగ 

నుండె, యిందున నెవ్వాం డశముదవుహూవు 

నుత్త మో త్తముం డని మన్ను * న తముడు, 
గ! పుర స్పచమ త్కారమ్। 
-వ. మజలనుకా జనుతా_రనహితంబుగ, 

వృ!॥దు ర్వాదినో విను పదారవిందం 

దోసావహం నానునరంతు మోపహాత్ 
తేపాం నుకుతు స్వయ మృత్ర విష్ణు 
పదారవిందానునృతిఎ విధ ల్తె॥ 469 

అ. దుర్చ్వాదెనః=ను తాంతరులై న దుర్వాదమువారు. జో పాపవాం=సర్వ 
'దోషవారమైన, విష్ణు ప దారవిందం=మ హోవిష్షు పాదారవించవ మును మోహోత్ == 
"అజ్ఞానమువలన్క నాకుసరంతు=అనుసించరు గాని ; తే పాంమతంతు =ఆదుర్వా 

లే 

దులమతమో అ త=ఇక్క_డ, స్వయిం= తానుగా నే, విషుపదారవిందాను 
"a 

"సృతీం=ఆ కాశ తామరసము సె అకుసాంచుపను విధ తే=- చేయు మరు ఏ. ల 
3 ఆది 2 

లూ 

25 
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తా. నుతాంతరులు అజ్ఞానము చెత విహ్టపాదారవిందము ననుసరించకపో 

యినను వారమతము ఆకాశ తానురవతె అసంభవమే అగును. 

"కే. అవని దుర్వాదివిష్టుప! దారవింద 

ములను దోపూాపపహములను $ మోహమునన 

యనుసరింపండు, తిన్న త 4 మనుసరించుం 

దనుగ విమ్ణుప దార వీందమునె తమిని. 

టి. నీటిలో నుండు తామర ఆకాశములో నుండుట అసంభపవ మనుట. 

శ్రీత్రివికృవుస్వామివ రనము. 

(తివ్నికమస్వామి---మూ౭ండడుగులు గలసామి. విష్ణుదళశావతారములలోని: 

యైదప్మదెన వామనావతారము, ఈయన, యిందుని కలిమి (తిలోకములనుక్ 

పరివారించుకొన్న బలిచ(కవ ర్హివలన, ఆమూండులోకములను పరిగహించుటకై ,. 

ఆవామనావతారమున మూంజెయడుగులు యాచించుకొని, విశ్చరూప మెల్తు. 

త్ొని (తిలోకములను మూండడుగులతోనె కొలిచి తీసికొని, ఆజేవేందునికిచ్చి, 

ఇప్పుడు నక్షే యిక్కడ ఆనీలమేఘాప్పెరుమాళ్ల తోను, ఆశేషాకారెప్పెరుమా 
ల్ళతోను నేవసాయించుచున్న వారు. 

గ్య ఇత్టన్యతో దృష్టిం నికీ ప్య, 

వ. అని యన్యదిక్కునకుం దనద్భక్కు.ను నునిచి, 

'వృ॥ సమున్తరూఢ(దువుపుష్పనిప్పత 
న్నరందసంతత్య భీషి కృ ముత్తమమ్! 

రవిక మూ శుత్వనిరోధిగోపురం 

(తివి క మస్వాయతనం నిశామ్యు తామ్! 470: 

అ. సమ _న్ష-రూఢ-(దుమ-పున్న-నివ్చతత్ - మరంద సంతేతి_ఆభిపి కం = 

సమోపమున-లే చిన - చెట్టయందలి. ఫువ్వులనుండి-పడుచున్న -మకరంద ధారల చేత 

ముంచ(బడినటై, ఉత్తమం = (కేస్టమై, రవి-కమ-ఆశుత్వ-నిరోధి.గోపురంజు 



Tir. 

సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకాతాత్స ర్యేతివోససహీ తము, 887 

నూర్యునియొ క్క రాక పోకల యొక్క... చేగమనకు-అ డ్రమైన-గోపుగములు కలది 
యిన, (తివి కమస్య_ఆయతనం= తివి కమస్వామియొక్క_- ఆలయము, నిళా మ్య 
తౌం= చూడంబడురాక. 

తా. చుట్టు, పక్కాాల తేనెలు కాటు పుష్పువృతృములును ఆకాశము నంటు 

గోవ్రురములును గలిగియుండు | తివి క్రమస్యామి సన్ని ధిని వీక్షీంచుమ? 
ఆ. తరియ విరియ బూయు శ తరువర నువు సము 

దయపతన్మ రందేనుయము మజియుం 

దరణిసరణి నాఫు శ తద్గోపురము రవి 
దగు(తీవిక మాయేతనము గనుము? 

Xi సవిస్తయ మభిధ్యాయన్ ॥ 

వ, అద్భుకనహితంబుగ నభిధ్యానంబు సేయుచు, 

వ్చ॥ అవ్యా దా(శ యత మనశ్వర పద పాసాదని శేణకా 

వా వ్రాదూర్ధ్వ ముదంచితస్పచరణ త్రవ్(క మోనఃక్ష్య కక మాత్. 

తై 9లో శ్యోర్సణత స్పితం శుభ యకశశ్ళ(త్రం యచదానీద్బ చే 
రాం ఘీప్లో హరినీలదండథఅవ య_స్తద్ధారణా యోద్ధృతః॥ 471 

అ, ఆశయ తౌం= ఆధ యించుచారెక్, అనశ్వరపద. ప్రాసాద. నికోణికా = 

నాశరహితస్థాన మై మిన వై కంఠమున కువ అత. దేవాలయము న కో- నిచ్చెనవ వంటిడియు, 

వారాత్ = సంతోవముజల, ఊర (0= క ఉఆదంచితః; = బె త ంబడినడియు, ము య యులు భె... అల 

ల) వికమః= (తివ్మికమస్వామిసంబంధ మెనడియు, యః= ఏవరణము ; తం 

లా క్య- ఆర్వణతిః=|తిలొకమ లును - సమర్పించు టనలన బలేః=బలిచ(కవ కక్కి 
నీతం= తాన, శభయశః=శుభ కం మైనకీ రి యత్ ఛళెం = ఏనొడు గుణా, ౧2a. వి 

ఊఅనీత్ -౪ నో, “కత్ర్ _ భారణాయ=ర గొడుగును ధరించ టీ చే? కొడ్గృతేః= 

ఇప క్త బడిన, (దాఘీవ్యః ము ఆతిడీర్భ మైన, వారినీలడండ ఇవ = ఇం[దనీల 

దండమవళి, సఃంశారణ == ఆవిషపాడమ్ము న=నమమన్యు కవూత్ =కవమనుం 
కం _— య లు 

జై అవ్యాత్ =రక్షీంచునుగాక ? ఈ ఇ 
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శా. ఈతివికమ స్వామియొక్క_ ఊర్ల (ముఖ ఆశ్రీసాదము పరమపద 

మునకు లె తమకో వెలకు నిచ్చెనగాన్కు తమకు [ తిలోకములును దానము వేసీన 
క్రీ ర్తి యె నెడు తెస్టని ఛ్మతిమునకు నల్లని యింద నీలదండముూాను. 

నుండునదియై మఘ రక్షీంచుచుంథునుగా క. 

ఉ. సేవక కోటికి) బరము $ సివల నంద నిచ్చు నిచ్చెనై 
ల ల వాలా 

యీ రగ శేంగానె గడు శ నీకనియంఘి (తివి శ మ(క మో 

ద్భానన ముప్పు డాబలి కుశ దారతం దెచ్చిన స్వచ్చ! రభ 
(తావరణంబునె ౦ద్రమణిక యద్భుత దండ ముదండి తాభుమాన్. 

యా 

బలి=బలిచ కన రి పహ్హాదునికి పృతుండన విరోచనునికి పుతుండు. తాను 

బాకా నురుండు మొన లైన నూర్గురు అసురులకును తండి, ఇతండు ఇందునివం 

చించి (తిభోకములు నపారించి (తివి కమా తారమున విష్ణువునకు ఆ(తిలోక 

ములును దానమిచ్చి ఆకెని మాండవపావమువే నుంచంబడిన తన శిరన్నుతో 
పొతొళీమురకు కొనిపోంబక్సి ఇప్పుడును“అ శ్వ శ్రైమాబలీ వ్యాసో హానూమౌంశ్శ్మ 

విఖిషణుకృప; పరశు రామక్చస పై తే చికజ్వినః 1” అని చిరంజీ వియె ఆ తివి 

(క్రమస్వామితోలంసాడ నున్నవాండు. 

కృ శానుః._కృ శాొనువు. 
గ॥ కిము నేవి మా మావిన మేన మ్మ కమం తివి కము మభినందసి? 
వ. ఏమిరా ? మి'సఖవమూ య లకాండె (కవుమునె పిడనాడిన 

నూ 

గ్ కడు యిి (తివి కము నభినందిం చుచు శ్నాండను?ి 

పళశ్య?ి___చూ ను? __ 

క్లో! (సీమారపి స్వయ దైత్యా, తు_ర్వాణః కు పకి గవామ్। 
జ్య ca ? ఆర్య లా వాక్ లా విందక- సనుసా3ం పృథ్వి, మిష్రాన్నోతభఖిదే దదా॥ 4178 

అ. సః=ఆ్మితివికముండు స్వయం= తౌన్సు (శీమాక్ అపి=ఫాగ్యవంతుండ 

య్యూను--లక్షీవంతుండ య్యూను, దె త్యాత్ =రా షసునివలన--బలిచ్యకవ ర్హివలన్య 

కు పతి గవహాం=కుత్సి తొదా రము ఘా ప్రతి గవాణ మున్కుకుర్వాణః సక = చేయు 
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వాడునా, మవాతీం= గొప్ప రౌన,ప్ఫణివీం= భూమిని, విందక్ సక్ = పొందువాం 

డునె, ఇప్తా౦=తేనకీస్ల మైన యాఖూమిని, గో త్రభిదే=వంశళ చృెదకండెన వాని 
చా ళా QQ. a. 

కే_ఇం| దునికి, దడొా=ఇచ్చేను. 

తా. ఈ్యతివ్మికమస్వామి బలిచకవ_్టిషలన భూదాన వడిగి త్రీికాని చే 

వేం్యదుని కిచ్చినవాండయ్యను; ఇతండు తొను భాగ్యవంతుండేనను, తీయ6గూ 

డని రాక్ష సునిపలన కుత్సిత మైన దానమును త్రీన్ కొన్న దిగాక, దానిని వంశ చేద 

కొలడోనబాని కిచి చ్చనది అ|కమామే; (ఆని తోంచున నట్లు ఇప్పటచే ఇది వ్యాజ 

స్తుత్యలం కారము.) 

౫॥ విశిప్యూయ మకపటానాం కవీనాం నశాభునీయః॥ 474 
య 

వ. విశేషించి యితండు కొపటులు కాని కవులకు శా ఘింప దగు 

చెండు కాయకు. 

కే తాను (శీమూను. జై యా తుశేభానువలన. 

గు పత్మిగవా మొనరిచెం 4 సగుమతివలనం 
దనుగ గో_తాభివర్టక శేేతను (బసిద్ధిం 

గొనుచు గో, తాఖిఘాతికె 1 గోత్ర నొసల. 

ట్ర్ గ్ కాఫి ద్ధక తను= భూ మ్యభివర్థక త్వే వందు (వంశాభివర్ణకత్వ మందు) 

గో త ళ్లిఘాతికి పర్వతే ఎదకునికి-భూ చ్చే దకునికి.(వంశ చే దనికి) ఇందునికీ 

యతః... ఎందువలన నంకుని?____ 

శ్లో] నిత్వ్యానపాయి.[పమదో౬వీ నాథో 
వటూభవ న్వంచిత దాతృకో౬ సా 

కవివ్యథాకృ ఖ్టేలు భూసురో2_వి 

భూదానవత్వం తుమమేవ లేభే! 475 

అ. నిళ్యానపాయి (ప్రనదో2_వీ=ఎ “స్వుదును లడరబాయని నిభార్య- -లత్ర్తీ కలబా? 
“ అంారా గాడ wr, ను, వంచిలి దా లేక 8=వంచింప (ఒడ్న నవా (డె దైన ఒలిచి గ్రోవి [కల 
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వాడై, కవివ్యథాకృత్ =కవులకును -- శుక్రునకును కష్టమును చేయం వాం డైన్క 

అసౌ= ఈ, నాథః=(తివికమ్మపభువు, భూసుకో2_పీ= తొను (ావ్మాణు డ 

య్యున్సు భూదానవత్వం=భూ మొయందు రాక్ష సత్యమును - బలిచ్యకవ ర్తి చేసిన 

భూదానము కలవాండగుటన్సు లేభే = పొందెను క్షమమేవ ఖలు = ఇది 

సమర్థ మేక దా 2 

తా. ఇకండు తౌను లత్మీవంతుండేయైనను, సడుగుగావచ్చి దాతను వంచించి 

కవికిని (శ కునికిని) మనోవ్యథ కలిగించినదేగాక్క తాను (బావ్తాణుయగ నుం 

డియుు భూలోకమున దానపత్వమును పొందుట గట్టితన మే? 

క. అనపాయిని సీమంతినిం 

గానియును వడు గౌదు దాత. శ గొనకొని వంచిం 

చిన దె ద్విజుం ca కపి న్యథ 

నొనరిచి భూ దానవత్య $ మొగిం దగి తనరెన్. 
కవి=శు కుండు--ఇకండు (బహామారసప్రుతుల బోని భృగువుపాతు ండు కవి 

ప్వుతుండు అనురుల కందజకును ఆచార్యుడు, ఈకండు బలిద్యక్రవర్షి విష్ణువునకు 

మూండడుగులు చానయుచేయుశపుడు ఆదానమునకు ఆదర్శోదకప్మాత్రమురం 

(ఫ్ర యుశ దూవే ఆటంకము"చేయయగా, అప్రడావామశుండు పుఖతోపొాడిచి అత 

నిని (గుడ్డి వాఎనిజేనీనం దున ఒంజికంటివాండు అమెను. 

విశాావసుః_._ఏ శారనసువు. ___ 

«i అభ్బుపగచ్చాను ఏన భవన; (పొఢ'పంవోపీ కరణ పాండిత్యం 

ఆస్తా మేవ శేవచమత్యా_రః, ఆకర్హ్ణయ తావ దేశత్ యదా 
(శితరక్షుణాయ పద్దేకుణ స్వమహత్త్వా నరువాప మపి 
రూపమా పే జే॥ 476 

అ. _పౌశ-గుణ వోషీకరణ. పాండిత్యం =| పౌథ మైర_-గుణ మంకు దోవయు 

లుగా జేయుట యందలి-పండితత్య మును. 

లా 
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వ. ఇటు శ్లేవ చేయుచవముత్కార మటుండనీ? గుణములనుం 
దోవములుగ( జేయు సీ పొఢపాండిక్యమునె యొందును గను 
చుందునుగాని; యుయది యా శితులరక్షుణార్థ మాపే షు 

'అుండును దనమపహావమూానురూపమె కానివావమునరూపము 

నుం (చావించుచున్నాయో? విన్నా(డవే యాయదియు?ి 

వృ॥నిత్వోన్నతో=వి నిరపాయరమా[శయో౭_వి 
చాతావీ హంత ! బహుశో మహతాం పదానామ్ | 
'స్వీకృత్య వానునవపు శ్శిిక మిర్యద మిశః 

పాతుం పద(తితయ మతే బలిం బిభివే॥ 477 
అ. ఈళశః= ఈతివికమస్వామి నితోన్నతోసి=ఎల్లప్పుడు నుత్తముండే 

అయ్యున్సు నిరపాయరమాశయోపి = విడుచుటయే లేని శ్రీ దేవికి స్థానమే అ 

య్యును, బహుశః=అ నేకములై, మవా తొంజగొప్పవై న, పదానాం=[బవావ 

దాదిపదములకు, దా తౌపి=దాతయే అయ్యును, వాంతే = అయ్యో ! వామనప 

పు౩=కుజఆరి చశరీర మును న్వీకృత్య =న్వీక రించి, | శితం = తన్నాశయించిన్క ఇం 

(దం=దేవేందుర్క,పాకుంరక్షించుటకె , అ(త= ఈ ఫకాభోకమందు, బలిం: 

బలిచ్మకవ కిని పవ్యతితయంఐఅడుగులు మూంటిన్సి బిభిక్నే =భిక్ష మడిగను. 

తా. ఈతివికమస్వామి సర్వో త్తముండుకు, (శియుపతియునుు పరము 

కద (బవాపద ఇం దపదాదుల నిచ్చునతేండు నయ్యును; తన్నా(శయించిన 

యిందునిః -గాపాడుటై వామనభూపము నెత్తుకొని బలిని మూండడుగు లడిగి 

కొనెను. 

చ, నిరతము ను తమో త్తమత శ నిక్కముగా నిరపాయలక్ష్మీత 

న్నిరతుల కున్నతోన్నతవిశనిశ్చ లసత్పద మిచ్చ నిచ్చుకే 
మజని మహాథ్యుండయ్యు.:శ తశేమన్యుని ధన్వునిం జేసి పోచుతై 

కోరమును వానునుండగుచు. గ కొ నంగోరిపద్మ తము౯ాబలిన్ 



99% విశ్వగుణాదర్శము 

రతులకక్ = అకేనియంద త్యాసక్షులక్షు, ఉన్నతోన్నళలే - వినిళ్చల- 

చము=డూన్న తముకం కు ఉన్నత మై- అతి స్థర మైన-పరమప దాది పదమున్సు, 

శతమమ్యు:క్ = టే వేం్యదునిి పద తయిక్ =అడుగుల మూాంటిని. 

ఇ! జ లి పష జ అద బు తం వృ ై౦మ్మకవు స్త థగాజనక్ స్పపాద 

పాయా త్పురస్య మరుతాం మరుతాం నిహంతా | 

శ ంభ్రోః న్సుర నృుకటభూవణదానచుంచు 

మంభోనిభేః శ్వశుర నా ప్తగిరో య మావహాుః॥ 478: 

అ. | తిపథగాజనకః= గంగను పుట్టించినదియు, మరు తాంపుర స్వ = దేపతల 
పటణమెన స్వర్గమునకు, మరు తాం=నికల|[పదేశత (మును నివాంతా=పోంయగొ జా దం 5 టు Un ca 

టునదియు యం=ఏపాదమును, శంభో = ఈశ్వ రునియొక్కా, స్పురత్ ముకు 
టభూవణ- దానచుంచుం= [పకా శించునట్రి-కిరీటమున కాభరణమును-ఇచ్చుట, 

ఇమందు సమా మైనదిగాను, అంభోేనిభేః = సమ్ముదునకు, శ(శురం = మాము, 
గా, ఆ _పగిరః = వేదవాక్యములు, ఆహు = చెప్పుచున్న వో ; సం=అట్టై, "తె 

క. ౩ నః=(తివ్నికమస్వామిసంబంధి మొన, పాదః=(శ్రీపాదము, పాయాత్ = 
లొకీంచునుగాక. 

తా. గంగనుపుట్టించి, స్వర్గమును జల సమృద్ధముగం జే, శివునిశిరన్సు, 
నలంకరించి నమ్నుదుని అల్లునిలగాం దేనికానియున్న ఢీ తివి కనుస్వామి (శ్రీ 
చదవను ముమ్ము రక్షీంచుచుండునుగాక? 

మ. మజుల భక్ష్మపకర్ష ౦బున, 

చ, అకుటిలవేదమార్షముల $ నంబుధిమావున, నంబభ_ర్తకు౯ా 
మకుటమున౯ా విభూపషక మశనకా జెలువెందు(౫ ? నెయ్య 
దయ్యదీ! (పకటిత వహాా(తివికముని $ పాదమె (పోచు మరు: 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స క్వేతిహాససహీత ము, 898. 

త(ముకా నురు।న్నగరికి. మాం, గంగజనశేనంబున. బంద్విన 
'రాళణంబె యె. 

౧ 

ట్. మరుత్య్వముకొ = మరుభూమి చెట్టుచామనీరును "లేని నేల యగుటన్కు. 

కామాతీ చేవి =కం-దికామాక్షీ _...కా-మా_అక్షీ = సరస్వ తి-లక్షీ -కనులుగాల 
గలది. ఈమె మొదట పరాశక్తి యనంబడుచు వెనుక తౌను తేన ఇచ్చాజ్డూన 
కియాళ క్రి చెత మహాగా్రమైయుండి ఆవెనుక ఈకాంచీస్రురిలో కామాక్షి 
నంబడియె. ఈమె జనాంతరమున దక్ష పజాపతిక్ పుతియె దామాయణి అను 

డియు, తేండ్రియ్యా మున తేన భ_ర్లయెన శివుని పిలువక అనమానించినందున 
తాను అత్యాగవామున మహాకాలియె అందజిని భయపణుచుచు తుడకు జేవా 
త్యాగము చేగికొన్సి వెనుక హీనుఐంతునికి మేరువుపు (తీ ధమెన మనోరమకు 
పుట్ట, పార్వతి, గారి హైమపతి అనియు, ఈశ్వరునికి భార్వయె ఈశ్వరి 

భవాని శర్వాణి, రుదాణి అనియు తాను సకలశుభ న్వరూవిణియొ సర్వ 
మంగళ, శివ అనియు చేర్దుకలిగ్సి ఆయీశ్నరునియందలి | ేమాతిశయమున 
అతనిక్షి అన్రాంగమై తాను అర్ధ నారీశ్వర అనియు లాక్క అతనిక్ని అర్థ నారీళ్వ 
రుండనీ పేరును కలిగించిన యామె. 

గ॥ ఇతి కించి దంతర మళి కన్ను! 479 

అ తహిా,..___ఇక్క_డం గదా? 

వృ॥ కాంచీనగరవిభూపా, కామాశీ. కల్పమంజరీ భజతామ్। 
రతూ సురసేనానాం, రాజతి శ ర్యస్య నర్వనస్వమ్। 486: 
అ. భజతాం=భ జియించువారికి, కల్పమంజరీ=కల్పవ్భ క పుస్సగుచ్చము 

వంటిదియు; నురనేనానాం= బేవసేనలక్రు, రతా=రక్షుకమైనదియు శర్వస్య= 
శంభునకు, సర్వస్వం=సకలధనస్వరూప మెనదియుు కాం-చీనగరవిభూపా ==. 



ఫ్రం విశ్వగుణాదర్శము 

యిన క కలంకారమైనదియు నె న్య కామా
ల్నీ= కామాశ్నీ దేవి, రాజి 

శా. ఈశాంచీప్తరనుంవలి కామాథ్నీ దేవి తన్ను భజించువారికోరిక లిచ్చు 

శక కలువు చు పువ్వుల గుక్తువలెను, ఆళివునకు వసకలవిభధధనమువ లెను 
యా చం అ 

ఇవి పంచక క్ష కముగా రంజిల్లు చున్నది. 

వ. అని కొంతయంతరవు యకి[ కమించి, 

ఫ్ ఆం కాంచికాకల్ప మయి భజిశ+యించు. పజకుం 

కల్పభఘాకమహమంజరీశ్క ల్ప నుగుచుః 

గాంచంగా నయ్యెం గామామీం 4 గాంచనాంగి 

శ ర్వసర్వస్వ మమ నేషదళసె సె నిరత. 

Xi నిరూస్వ సవిస్త యానం౦ందం కామావ్నీ మామంతర్య॥ 481 

వ. అని నివావించే విస్మయంబు నండి యానందించి యూ కామా 

తనె యామం(తించి. 

వృ(॥దంత శీ స్తన దృశ్య తే ముద తతః కుందం ననిందంతి శే 

వకృం యద్యభిలక్షు తే బుధజన శ్చం్యదం నసంద్రత్యు తే | 
దృశే దృష్టయు శే పున ర్నవినుయా ద్చాలోపి నీలోత్పలం 

సూక్ర శ్నేదనుగూయ కేనుధుర తా కామాక్షి! కాగిమావీ,కే॥ 

అ. కామాక్షీ = ఓ కామాక్షి !తప= నీయొక్క, దంక(శీః=దంత కాంత్కిదృశ్య తే 

యయమదె=చూడంబడురదేని, తతః=త ర్వాత , శే= ఎవరు, కుంద౦= మొ ౫ మొగ్గ 

న్కు ననింనంతి =నిందించరు? ఇకం== మొగము, అభిలక్ష్యు లే యది = చూడంబ 
డునదేన్సి బు నజనః= తెలివిగలనారు, శం దం=చం దున నసం దక్ష్యు తే = మాడ 
రు దృష్టీయు గి=కంటిజంట, దృష్టే షేయది= చూడంయబడిన దేని; బాలోపి= ససీవాయ 

ఆదేనన్సు నీళోక్సలం=వల్లకల్యను, పునః=మజల, నవినుమాక్ =వినుతించండు; 

నూ క్రిః=మాట, అనుభూ య తే చేత్ == వాడుకపడునదేని, మాక్షికే= తే నెయం 
దు మను తా=ఎమానున్యగుణ ము, కా=ఎట్రిది? 



సణిప్పణాం థ్రుపవ్య టీకా తాత్స ర్యేతివోససహితము. 895 

శా. ఈకామాన్నీదేవి దంతములు మొల్ల మొగ్గలను మొగము చంద్రుని క 

నలు నోల్లగలునంస్కు మాటే జేసియనుక్ మిం-చియుండును. 

నీ ామూాన్నీ ! నీవంత శ కాంత కాంతులు కాంచి 

నిందింప రెవ్యారు శీకుందములనుని 

వామాన్నీ ! సమోము శ సోముగోమును గని 

యాసోము నెవ్వార శ లాసగొనుదు? 

రసాని. | | సిళోచకీనాబ్దయుగ్న ముం జూచి 

కలునల చెలునము 7 పేల (తు శెవరు? 

మత్సా 5x | సీ'వేట *+ మాటమాదిరి గని 

మధువముభువవు నేరి శ మనను గోరు? 

. నిట్టిపోయగ మేయుగ $ మెవరియందు 

జీని దవే యుమేని + మేనియందు 

నార! కన్నారం గన్నార? శ కాంచనాంగి ! 

కాంచినా వె? సీనై నను 4 గాంతు. చేసి. 

eb 

౫॥ యద్యపి నిద్య తే కామా య్యా స్పర్వాభినందనీయం సౌందర్యం 

తథాపి నుధాతదితి (పతిభాతి॥ 183 

వ. కామావీకి సకలాభినందనీయ మైన సౌందర్యము కలిగియున్న 

దియుమెనను, అదకేవలము విఫలముగ'నే తోచు చున న్నయదిె. 

తేథ్తాపా —అచ్లు కడా? .. 

జో కాంగో సరూ వాల్! ఇతి (పతీ; 

"కామస్య వాతా గిరి రి రాజపు త్యః | 

స్పంబేకమాస్య _ నన ప్రి త స్యా 
గ్! తి అం నీ 

అంబోదరగః కిం ఫల మాశీరూప్యమ్॥ 4% శ్ర 



తెంగ్ర విశ్వగుణాదర్శము 

అ 
ఆ. గిిరాజప్పు త్యాఃం=ఈపార్వతిమైన కామాక్షీ యొక్క_,కాంతేః =ాపనిమి 

టొ వియరాపాక్షః=విరాపయులౌన-అసమములైన కన్నులు కలవాండయి, కా. 

మన్య = కామపురు హెర్ధ మునకును--మన్మ భునకును, హంతా = నాశకుంయన్వు 
తేనయోపి= కొడుకును, _సంబేరమాస్యః= ఏనుంగు మొగమువంటి మొగము గలవాల 

శకయి, లరిబోదరః=[ వేలాడుకడుపు గలవాడును; ఇతి=అని, (వతీతః = (పసి 

ద్దుడు. త స్యాః= అట్టి ఆమెకు, ఆభిరూప్యం= ఇట రూూపాఫిమానము, కింఫలం= 

ఏేమిఫలము ? 

తా. ఈకామాక్షీ యెంతోయందక త్తే మైనను, మగ(డు సరియైనకనులే' 
శేనివబారడై యుండియు, తనకోరికనుకూడ పడంగొట్టు వాలైయుండుకే గాక 

మన భునిగాడ దహించినవాండుగాను, కొడుకు ఏనుంగు మొగము గలవాండే' 

గాక, (వేలాడుపొట్ట యును గలవాంయయాాను నుండగా ఈమెయంద మెందు. 

కు ఫలిత మగును ? 

"తే. కాంతు€ డావిరూవాత్వుండు 4 కామహంత 
సుతుండు లంబోదరుండు గజాశీస్యుండును నగుట 

నకట |! గిరి రాదపు[జికి ఫ$ నఖలవిధుల 

రూపమునకును నిది యనుశరూపఫలమె?ి 

౫౪ అనయోాః ఖల్వంబి శా త్యంబక రారా రాంపత్య మననురూప 
మితి వ్య_ మేతత్ ॥ 485: 

వ. ఈయంబికాత్ఫ్యంబకుల కనురూపదాంపత్వమె లే డనునది' 
సుస్పష్టమె కదాని 

వృ[ఇయంతు సర్వమంగళా, సతు స్మ ఛాొనమండిరో ; 
విభాతి (స మవతషసౌా, సయాతి డిశ్షు భిక్షుక; | 

ఇయంతు కుంకుమాకితా, సభస రాశిరూవి.త; 
_స్త (రాలకుంతెలాచస్తా, జటాభి శేష భీషణః॥ 486: 

అ. ఇయంతు=-ఈమెమో? సర్వమంగళా= సకలకుభములును గలది, సతు= 
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అతడో? స్మశానమందిరః = సుడిగాజే ఉనికిచోటుగాం గలవాడు ; అసా= 

ఈమె, ెపామనతీ=బం-గార మొ కలదిగా - హీమవంతునికూంతురుగా,విభాతి= 

(పకాశించుచున్నది ; స=అతండు, దితఐ=దిక్కుులయందు భితుకః = బిచ్చ 

గాడ, యాతి=పోవుచున్న వాయు ; ఇయంతు=ఈమెయో? కుంకుమాంకితా= 

కుంకుమ చేత గు ర్రింపంబడుచున్నద్వి సం=అతండు భస్మ రాశిరూషితఈః=భస్మస 

' మూహముచేత పూయంబడీనవాండు ; సాతు=ఆమెయో ? అరాలకుంతలావ= 

పంకరలెన ముంగురులు గలదియు; ఏపషః=ఇతండు జటాఖి;=జడలచేత, లీ 

౯౩8 = భయంకరు(డు. 

తౌ. ఈపార్వతీశ్వ రులు దంపతు లయ్మును, ఒకరికొకరు విరుద్ధముణా 

ఆమె సర్పనుంగళములతో నుండియు, ఇతండు స్మళానవానియై ఆమె 

యెంతో బంగారము గలిగియుండి యు ఈతండు బిచ్చగాయడ; ఆమె కుంకుమను 

_ ముపూసికొని యుండియు, ఇతంశు బనుమము పూసికొనియు; ఆమె ముంగురు 

లతోనుండియు, ఇతండు జడలు వేనికొనియు నున్నవారు. 

ఉత్పావా. ఈమె సర్వమంగ శాఖ్య 1 యితేండు _వేతభూస్థితుం; 

డీమె హౌనువతియు నై న  నితండు భికుకుండు; ను 

మామె కుంకు నాంకి తాంగ  యిలే(డు భస గూపితుం; 

డీమె కుటిలకుంతే లాఢథ్య ఫ యితండు దీర జటు డగున్. 

టి. హేమ మే హోమము అని రూపాంతరము. 

౫॥ నయన్య ! మైవంవాదీః నఖల్వప్రశస్తెరవి స స్య్శానవాసకృ త్తి 
వాసః ప్రభృతిభి స్పాంసిద్ధిక ముభిరూ వాణా మాభీరూప్య నువ 

కీయ లే! 487 

వ. వయస్య! ఇ వాదింపకుమిట్లు, అ(పశ స్త స్త్వములై నను, స్మృతొనవా 

సచర ర్యవస్తాదుల చేత “సీతని స్వతేస్పిద్ధ మయిన సౌందర్యము 

సుందరులకుం. గొదువ నీయదక దా? 
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వృ॥ నివస్తాం వా కృ్తి తిం, నివసతు చిరం వా పితృవనే 

శ్రివస్తావ ద్ద ల మహిగణ, మథా పే స్యెష సుభగ౫ః। 

పరీతం cl వాల రువీతవముపి పంశేవు, మలినా 

మలీనాం- విభాణం, కివిహూ కనునీయం న కవులమ్॥ 488 

అ. శివః తావత్ = ఈశ్వరుండొ, కృ త్రింవాజ ఏనుంగుతోలుగో న, నిపస్తాం= 

వస్త్రము. జేసికొనులాక,; పీళ్ళవ సేవా = సృశా శేవా=నుడిగాటిలోనాన, 

విరంజచాలకాలము నివసతు=వాసముసేయులాక ; అహిగాణం=సర్పసమూ 

వామును, ధతాం= ధరించునుగూక ; అథాపీ=ఐనను; ఏవ = ఇతడు, నుభగః= సొ 

ఛాగ్యపంతుయడే శై స్టా వాలై క=తీగపాణితో, పరీతం=చుట్లం (బడిని యు, సరెకేపూ 

=అడుసులలోడా! ప శమపి =ఊండినదిధమెనను, మలినాం = మురికి గనిగియున్న, 

అలీనాం=తువెదలకు, బి భాణం = థారక మైన, కనుల = తౌమరసూావు,. 

ఇవా= _ఈలోకనందు, కమనీయం =సౌగ "సె సెనది, నకీం= కాదా? 

తా. తామరపూవు కింద అడుసున్సు పె తీయపాంచియునుగాక, మురికి 

పట్రైనతుమైదలును మ సురుచుండునడియై యున్నను, అంసజను నానందముకలి' 

గదునటులనె ఈశవుండును. వనుంగతోలే వస్తమాూాయలిలిస్సి స్మశాన 

ములోసే వాసము చవేయచుండుటయు గాక, పాములను సొమ్మల నగా పెనివేసి 

శకొనుచున్నను, ఆందజకోను ఆనందక రు(జే ! 

ఉ. కఓనుగతోలు తాలిచిన, $ శనుడిగా ట నివాస మున్న, నే 

పీన మహీనపం క్రిధర+ేయించిన,నీశ్వరుం జెప్పుడొగ్వ్వాడుకా 

జానుగ నుండే? కమలేపండముపా (చియుఒంక ము ౯ొమణీ 

తూనికలు౯ వికారముగం శే దోచిన, నీచిన నిటిపట్టులన్ = 

కించ. __ మళీ యు... 

వృ॥ రమణీయ న్నహిపురపో, రమణి యలెంవ రజ్యతి విదగ్గా! 

శ్రోక స్పవవ నుభగ,ళ్న్చి త్రం సక్షం హీ యత రనికన్య॥ 489 

Ns $ ow శాల సై [ళు న FT స్త అ. యశ్రజఎక్యుడ, రవణీజస్త్రీ విదగ్ధాజనేర్ప్వరుం శౌర్య త్యేవ=రం 



ఖు 

సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకాతాత్స క్యేతిహాససహీతేము. 89g 

జిల్లుచుశేయున్న దో; సహిఫురువః= ఆపురుషుంజెక దా? రమణీయః-నునోవా 
రు (డు; యే = ఎక్కడ, రసిక స్య= సాహి తీసారజ్ఞునకు, చి ళం=మనస్సు, స 

క్షం౭ఆస క్షమైనదో; సఏవక్లోకః =ఆకోక మే, సుభ గోహీ = మనోవారముక డా? 0 తా. రశికనకు సారస్యమును జూపుక్లోకమువలె, స్తీ ని రంజిల్లంజేయు వు 

రుషుంయడే మనోవారుండు. 

ఆ. రమణి యెవనియెడల * రంజిలు, రముణీయు. 
డట్టిపురువుండే కశ దా? యథార్థ 

ముగను బదైై మెద్ది శీముడద మొదవించు స 
హృదయహృదయమునకు శ హృద్య మదియ. 

xX అవథార్య తా మృతే తదతిమూ[తం చితమ్॥ 490 
వ. అవపిాతవమతివ?౫సమ? అందును నిది అతిమా।[ తము చితము! 
శో శివామ్యాలోకత కామో, జిత ఇల్యేన హు శువు | 

వ్య త్వాన్మోత్ర జిత; కాంచ్యాం, కామామ్యోలోకత న్భివః॥ 
అ. కామః=మన్మథుండు, శివ _ అత్యులోకతః= శివుని యొక్క - కంటిచూా 

ఫు చేత, జితః=జయింవపంబడినవాండు, ఇ ల్యేప= అనియే, క శచుమజ విన్నాము; 
అత= ఈవిషయములో,వ్య త్యాసః=విపర్యాసము కాంచ్యాం = ఈ కంచిలో 
"కామ - అక్షి - ఆలోకతః =మన థునియొక్క_ - కంటిచూపు చేత. కామాతీ - 
ఆలోకతః = "కామాశ్సీ దేవియిక్క. - చూస్రుశోత్క, శివః = ఆశివుడు, జితః= 
జయింపంబటేను. ' 

తా. శివునికంటి మంట చేత మన్మథుడు జయింపంబ జెనని వింటిమి. ఇన్న 
డా శివు( డామనభథుని కడుపుమంటచేతనే ఆకామాశీ జేవికంటం ౫నుగొం 
టచేతశే జయింపంబడియె ఇ'దేమి ప్య త్యాసమో? 

క. వినుదుము వీనుల విజితునిం 
గనె కాము శివాతీ € దగిలి * కనులను గాంచిం 
గనెదము శినునినె విజితునిం 
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గను నిడె కామావీ6 దగిలి శకకువికట మిటన్, 

అన్నయ ము. శివావ్షీకదగిలికానుకొ విబితునింగా నే వీనులచే వినుదుము. 

"కామాథ్షీక్ _-కానునశీకొ దగిలి శివునిని విబితునిలానె కనులే. గనెదము. 

డె ఇటలయలడు వికటము. 

గ॥ పువ్క_లంకిల పుతభాగ్యనుపి పర్వత రాజక న్యాయాః॥ 491 
వ. పుష్క_లము కదా? ప్యుతభాగ్యము నహెత విరాపర్య్టకత రాజ 

పు! తికి 

ఇభ నా థవ క్ష డు=గజాననుశు 412 వృ త్రము కీంగ చూడు. 

సడాననవర్ల నము, 

వ జాననుంయయ _-- ఇతండును పార్చతీపర మేశ్చరులపు తుండు. శివునిరేతస్సు 

'అగ్నిమాలముగ  శరవణమున విడువంబడి కత్తి తికలచచే పెంపంబడినందున 

అగ్నిభువ్కు శరవణభువు, కా _రికేయుండు నని చెప్పంబడుచు; ఎప్పుడును 

కామారపయస్సులో నె యున్నందున కుమారు(డనియు, ఆజు యుఖములతో ను 

నందున పుఖుఖుండనియు అతి బాల్యమ పు డె తారకాసురుని జయించినందున 

ఈర కారి అనియు, నెమలిరయె వాహనమైనందున మయూరవావానుండనియుళ 

_క్రియేఆయుధథ మెనందున శకి ధరుండని యు చెప్పంబడు చుండు సు బహ్మణ్యుండు. 

వృ! కుశ లీభ నాథవ కృ (పథమో హిమా దితెనయాయాః। 

పంచాస్యా త్పితు రధిక,ష్ణడాననో నందనా ద్వితీయో౭_ స్యాః॥ 
అ. హిమ్మాడి తనయాయాః = హిమవత్పర్వ్పతపు(తి యెన యీ కామాక్షీ 

యొక్క, (పథనుః పుక్రః= మొదటికొమారు..డైన, భ నాథవ _కృ)ః=నక్షతాధి 
'పతియైన చందునివలె మొగముగలవాండ గు- ఇభ నాథవ క్త్రః= గజాననుండును, 
కళలీ= = తేమముగానున్న వాండు. అ స్యాః= =-ఈ పెయొక్క, ద్వితీయః. నంవనకః = 

"రెండవకొమారుండగు, పషడాననః= షభ్రుఖుండు, పంచాస్యాత్ =అయిదు మొగ 

ములుగల్క వీతుః=తం(డికం కొ, అధికః=ఎక్కు_.వె నవాయు, కుశలీ= క్నేమయుగా 
నున్న వాడు. 
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తా. ఈపార్యతికి వెొందటికొడుకు విఘ్నేశ్వరుడు గజూననుండుగ నుం 

డియు తాను చం(దముఖిగాను, రెండవకొడుకు కుమారస్వామి అయిదు మొగ 

ములు గల తండికం టె తౌ నాటు మొగములుగలవాండుశాను శే నుముగానుం 

డుట అతిశయ మైనపు త్రభాగ్యమే కదా? 

ఏలనణా?._ 

తే, కుశలి నిభ సాథముఖిం గనె 4 నన మొదట 

గారి మదిం గోరి మటి చమీీత్మా_రిణి యయి " 

పంచముఖు(' డగు జనకుని  మించుకొడుకు 

వణ్డుఖునిం న నెనుక నాగీశ్సర్య చర్య. 

గ॥ ఇత్యన్వతః కించిత్సరి (కానుక సామోదమ్। 498 

వ అని ను టేంగొంతేయంత గంబునకుం బరి కమించు చుం బగమ 

పనుడంబున, 

ఏ కామ్రేశృరవర్ల నను 

ఇ. ఏకా మేశ్వరుండు= ఏక- అ ము- ఈశ్నరుండుజ వే మెఏక మెయుస్న మో 

మిడిన్ఫ కము క్రింద పసించుచున్న ఈశ్వరుండు. ఈయన ఈం "కాం-వీస్టుర మందు 

మొసట జ్యోతిర్ణి ంగముగనుండి, వెనుక కొమాశ్షీ చే సూబింపంయడుటకై యై 

కతలింగ మై యున్నయతండు. 

ఇతడు (తియూర్తులలో నొకంణి (తిణ్యేత్రములు కలిగి ఇమనగుణ 
(సధానుండగుచు జగత్భంహారముచేయుచును సంధ్యలలో నటన ము చేయుచు 

నుండు నతడు, మణి యితెండు సృనభఖ యును అక్కు యమున. నుంచుకొని, 

నందిని వాహన ముగ జేసిక్రాని చేస భూలాయుధయు నుంచుకొని తలను 

గంగను చం్భదునిక్ జెట్టుకొని యుండునతండు. మణి యిగండు |తిష్రుం "ను 
రులను జయించునపుడు భూమియే రథ ముగును నూర్య చందు ణీ నక ములుగను, 

వేదములు గుజ్జ ములుగను, (బహ్మాయే సారగ్గగన్కు "'మేరుసర్బు తము న్ల్లుగను, 

విష్ణు వె బాణయగను సమ్మువమయు అమ్హులపొదిగను ఐవి యుండనతింయు. మణియు 

26 
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నితండు చేవరాక్షసులు పాలసం| దమున అమృతము తజఅచునపుడు కవృముగా 

నున్న -మేరుపర సత్ మునకు (| తొడుగానుంచుకొనంబడిన వాసుకి అనుసర్ప శే 

ముడు తెళంజాలక (కక్కుకొన్న విషమును (తౌగి వేసీ, ఆవిషము పార్వతి 

చేత కంఠమందె పట్టి నిలుపంబజినందున నిపష్పుడును విషకంఠరుం డె యె 

యున్న యతడు. 

వృ॥శ శాంకమాలి స్పహకారమూ లే 

కె లాసవాసీ న బ్రహావి రానీణ్ 

యస్యాగ్నిభూ కృృక్స తనూభవశ్చ 
యోసా౭_పి భూపూ౭ఒపిచ నాగఠరాజీ, 494 

అ. యస్య =ఎవఐనియొక్కు, దృక్చ= నేేతమును తనూ భవశ్చ = కొమారు( 

డును అగ్నీభూః = అన్నిగా _పభవించినదో-అన్నిలో _పభవించినవాండో, 

యోషాపీ= న్లీ)యునుు భూహెపిద=భూపషణమును, నాగ రొజీ=నగ రాజప్యతి 
మైన పార్వతియొ- సర్పముల సమూనామో, సః=అ్టై) కె లాసవాన్=తై లాగ 

మున వసి ఏంచువట్టై; శశాంకమౌాలిః = చం? దళేఖరుం దైన శివుండు, ఇవా= ఈకం-వి 

యందు, సవాకారమూలే లే=మామిడి చెట్టుకింద, ఆవిరాగీత్ =ఆవిర్భవిం చెను. 
తా. అస్నిసంభవులై న 'స్మతప్పుతులును, నగ రాజపు తియైన పార్యతియు 

సర్పసమూవామునై న భా ర్యాభూపషుణములును( గలిగి, వ్ లాసమందుండు 

వాండయ్యు నీయే? కామేశ్వర డక్కడ నీకంచియం దీమామిడిచెట్టు క్రింద 

నావిర్భవించియున్న వాడు. 

"తే. వాసి నాపిర్భపిం చెం 7 శలాసవాసి 

మావి కేవను నతం డిందుశవాాళి, యిందు 

నగ్నిభువు చూపుచూలును శ నగు నెవనికీ 

నగయునెలనాంగ యగు నలశళనాగ రాజి. 

క్ర వానుః, కృశానువు. టా 

గ॥ వయస్య!, కింవర్ణ యసి విశ్వవిలయణ చరి తంరు దమ్, లో కేహీ 
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లోచనశై త్య సంపిపాదయివయా యతేమానా౯ జనా నేవ 

ప శ్యామః; అయంతు పశుపఖిః స్థాణురితిచ ఆహ్యయ మన్య 

రయన్నిహా అశకుశుకుణి ముద్ద, నికి ప్త పవాన్॥ 495 

వ, వయస్యా ! [ వర్తి ర ౦చుచున్నా టీవి) సీవీ విశ్ళవిలకుణచరి(తు6 

డైన రుద్రుని, లోకములో లోచనములకుం జల్ల దనమును 
సంపాదించు కే యతి  ంచువారిని గాంచుచున్నాము ; ఇత 

డో పశుపతియనియు. స్థాణువనియుం దనకు గలనామునుల న 

న్వర ముచేయుచు నిచపీః దనకంటిమంట నె నించుచుసన్నా (డు. 

టి, నిశ్వవిలక్షణచరితు౭డు= లోకమునకం కు విగతలక్షణ మైన - లోకములో 

విశేసమైన-_ చరిత్రము కలవాండెన్క పశుపతి =పసులకు- సక లణంతుజాల మునకును 

అధిపతి, స్థ నువు=కొమ్మ లేని వెట్టుపంగ, లయశాలనుందు క సలక యుండువా6 

డు, అన్వస్థ్యయక =సార్గపఆచుచు, ఆశుశుక్షణిం= అగ్నిని. 

ఏ శ్వాననుః.____వి శాషవసువు. 
గ॥ అవభేహే తావ దభిభాస్యామి రహస్వమ్। 496 

న. అవపహాతుండ వగుము. ఆరహస్వము వచియించుచున్నా (ఉను. 

వృ॥అంగానుషుంగా మతిశీత బాధా 

వందో ర్హ్వుసింధోశ్చ తదస్వయేన 

హర్తుం వహత్యగ్నిమయీం తృతీయాం 

హరో ? వాసంతీమివ వాంత ! దృన్టిమ్! 4097 
అ. వారా=ఈశ్వ్యరుండు, ఇందో3=చందునియొక్కొ_యు, ద్యుసంధోశ్చ= 

ఆకాశగంగయొక్కయు, తే దన్యయేన= ఆయొక్క్కాక్కాటియొక్క సంబంధ యు 

చేత, అంగానుషంగాం = తన యుంగయులయందు సంబంధథయు గల, అగిశీత 

బా థధాం= చలివలని యళల్యంత కష్ట్ర మును, హ రుం=హాకించుటకే నృసీ మాం = 
“yy 

మూండనవదియెన, అగ్ని మయీం=అగ్ని స్వరూపమైన, గిం =కంని, వాసంతీ 
Om లం థర 

మివ=కుంపటినివల్కె వవాతి=వహీంచుచున్న వాండు- హంత = ఆళ ర్య ము! 
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= - తా. ఈశివుండు తనతలలో చల్లనిగంగనుక చల్లనిచం దభింబమునుక్  ధరిం 

చినందున నేకాక, అవి యొక్కొక్క్ళటితోడి కూడికవలననుక్ గలుగు శీతల 
బాధను నలుపుకొనుటకై కుంపటి నిష్పునువలె నిప్పుకంటిని కూడ వహించెను. 

తే. ఇందువలనను మజి నభశస్పింధువలన 
నంగములం గల త్యానుశవంగ( శ్రమను 
మాన్న్స నింపుగం గుంపటి $ మాట్కి 6 దాల్సె 

నగ్ని మయముగ మూండవశేయవీ మృడుండు. 

కృశానుః, _--కృ శొనువు. 

గ॥ హంత! తర్షితుహినకిరణశకల సురసరిజ్బ్బరీశిశిర శీరఠన న్ని త్రీసర 

వారన్య కథ మభి పేక[పియశతా॥ 8 
వ. అ ట్లయ్యె నేని, అయ్యో ! అయ్యిందుక ళ లవలనను, అయ్య 

మర సరిజ్ఞ రివలననుం (బెల్లు జిల్లని) చల్లంచాతీ చీందణవడు 

తలకి లయాకపర్డి శేకరణినభి పేకమున నభిలాపముకలుగునుని 

తతశ్చ, తర్య్వాతేను._ 

వృ॥గంగాతరంగా వలిభి స్పుభాంశో 

ముధాభిపే.కం కలయంతి శంభో 

_స్పృపాయ. తోయేన దదత్వపః శ్చ? 499 

అ. గంగాతేరంగావలిభిః = గంగానదియలల సమావాముల చేతను, నుధాం 

శో౩=చం(దునియొక్క_, సుధారు రె శృ= అమృతమువెల్లువల చేతను, అనిళం= 

ఎల్లప్పుడును, ఆర్ద్ర మార్గ మ్షో=తీడీసినయుచ్చితల గలచాండై న, శంభోః= శివు 

నికి, అభిషేకం=అభి శే పీకోయును, ముధా=వ్యర్థముణా, కలయంతి = చేయుచు. 
న్నారు; తోయేన=నీటిచేత, తృప్తాయ = తనివిని పొందినవానిక్కి కే=ఎవరు, 

అపః=నీళ్ల ను దదతి=ఇచ్చుచున్నారు? 

తా. నీరు నిండియుండినవానికి మజుల నెవరు నీరు నీయనియట్లు గంగా 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్యేతిహోససహితనము. 408 

(పవావామును, చందునమృుతీ పహాహమును తేల నిండి యెస్పుడును తేడసియుం 

డు శివునకు అఖిపేకమే చేయం గాదుకదా? 

తే, రం“దుత్తుంగగం గాత రంగములను 

వణిలు నమృ తాంశు సనమృత[పకీవాహములను 

థిన్రన క భిషికంనకం నభిగపేక మెందు 

కనెద శెందుకు నీరతృళశప్పునకు నీరు. 

వ శ్వావసుః. 

గ| అ తాపి యు క ము త్తరం వ్యాహరావిం॥ 500 

వ. ఇందుకును యు కృవుగు ను త్తరమె నచియించుచును న్నాను, 

న్భ॥ జల నాక లనా ద్విషస్యపానా 

ద్వివభాజాం వహనాచ్చ త ప్రమూ కః 

అనిశం (తిదశాపగాథరస్యా 

ప్వభిపే.5 (పియతా హరస్య జాతా 501 

అ, జృలనఆకలనాత్ =(నొ సటికంటి) అగ్ప్రియొక కూడిక సలననుు విష 

స్యపానాల్ =కాలకూటవిషముయొక్క_ పానమునలనను, విషభొజాంవనొనా 

చ్చ=సర్పముల యొక్క. ఉద్వవానమువలనను, లీ ప్పమూ న్తే=తపింపయ డెడిశర్ 

రముగల వాడే, ట్రిదశాపగాధరస్యాపి=గంగనుధరించినవాయడ మైనను; హర 

స్య=శివునకు, అనిశం=ఎల్ల ప్పుడునుు అభిషేక పియ తా= అఫేేకమందు. పేమ, 

జూతా=కలిగియున్న చే, 

తొ. ఈశ్వరుండు తనతలయందు గంగయుండియు; నొ సట్కంట నిప్పును, 

గొంతున కాలకూటవిషమును మెడను ఆవివషధరములే ధామైనపా ఘులును గలిగి 

తపీంచుచుం జెడి తనళరీరమునకు అభిషేకము అకలి శేకయుండునా? 

తే. దహనవిషవిషవవవాసముశ+ద్వ్యహనములను 

మిగులం గన (కాలి వేగిన * మేనివాని 
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కనిశమును శళిం [దిదళాపశేగను ధరించి 

నను, శివున కభిపే.శముశనను (వియంబె, 

కృశానుః._కృశానును. 

గ॥ అ స్త్వేవ మథా ప్వన్యద ప్యను యుజ్య తే॥ 502 

వ. అది య ట్లుండినను, మజీయొక టియు నడుగంబడుచున్నయది. 

౫॥ కినుసౌ విహాోయసం విహాయ సంతతం శంకరళిరసి గంగాత 

రంగాంతఃపతివనతి మృగాంక 8 కృ శాంగః॥ 508 

టి. వివ}ాోయసం=ఆకాశ మును, గంగాతరంగఅంత;ః = గంగాతరం౫గ ములమ 

ధ్య, మృ గాంకఃజ=జింకగు ర్థుకలవాండు-చం దుండు, కృళాంగ=కృశించినఅం 

గముగలవాండు. 

తే. వవి ? యీసోము. డావో్యాను * మేది యెపుడు 

జటలపటలంబునను విశం4క టథభ యంక 

రంబు శంకరునిది యాశిశేరంబుపయిన 

గాంగ మగు తరంగముల. గృ కాంగుం డాయె, 

టి. వో్యోమము-1. ఏది= ఆకాళ మును+ విడిచి, జటలపటలంబునను =జడల సమూ 

వాములోను, విశంకటభయంకరంబు = విసార మెనభయమును గలుగంజేయు 

నది యె. హ్ 

వి శ్వావసు?..___వి శ్వావసువు.-____ 

గ| [శుణు సఖే! త్మ తకారణమ్!  ర04 

వ. చెలికా౭డా ! దానికిని గాగణము వినుము. 

వృ॥శివశిరసి శీత భాను 

స్పాగరసూనుత్వసూచనాయ పరమ్ 

అధివసతి తన పీపా 

గంగాయా జర మల్పత ను రేషః॥ 505 
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అ, సనః=ఈ, శీతభానుః=చందు(డు, శివశిరసి = శివుని శిరస్సునందు,. సా 

గరనూనుత్వసూ.ద నాయ = సము దప తేత (యను సూచించుటకై , పరం=మిక్కి_ 

లి అల్బతనుః= స్వల్చ్పశరీరముకలవాం డై, తత్ మహి ప్యాః =ఆసముదునిభార్య 

యెన్క గంగాయాః=గం గాదే వియొక్కా, జఠరం =గర్భ స్థానమును, అధివసతి= 

చేరుచున్న వాడు. 

తా. ఈచందుడు ఆశివునిశిరస్సున తాను సముదుపుతు(డని తెలివించు 

కొనుటశె ఆసము[దుభార్యయైన గంగాదేవిని తనతల్లినిగాను తో (వించుకొనుట 

కై ఆగం గాగర్భమధ్య మున నె యున్న వాండు. 

క, పురహరుతల నీశీతల 

కరు. డలసాగరకుమూరశకత నూచిత మా 

కరణిని నాతనినతి యా 

సురనదియుదరంబులో కిశశుతను వసించున్. 

కృ ఆ*నుః.___కృ శౌనువు ు 

వ, అ టుయినను, ఆదికిరాతుః దనసునితండు ఫలముల గోరువారు 

సమాదరింప(6 దగువాండు కాడు. 

గ| తథాపి లుబ్బఏవ ఫల! పెప్పుఖిర నాదృత్యః॥ 506 

తథాహి. అడి సే... __ 

మెరుసర్యతము. 

ఇ. సావఐర్థ భూధరము-బంగారుకొండ = మేరుపర్యతము. ఇది మహోన్నత 

మై బంగారమయమై స ప్ప ద్వీపయలమధ్యనున్న దై 'ఒకప్పుడు హీమవత్స్ర్యతమయు 
తోడివివాదముతో నీకంెటు "నే నేహెచ్చని -సపెరిలిపెరిలి భూమ్యా కాశ ములు 

నిండి సూర్వ్ణచం[డుల రశ్మియే కనంబడకుండుట చే దేవతలు మొజువెల్టు కోలా, 

అగ స్ప మహాముని నచ్చి దీనిజూాచి, అది సాస్టాంగనమస్క్మా_రమచేయయా, 
నీవిక్లేయుండు. ఇదో పోయివచ్చెదను. అని దానికాజ్ఞ యిచ్చిపోయి, ఇడివజుకు 



$08 విశషగుణాద ర్ర ము 

అమల యపర్యత మున నే (పత్రణికొండలో నె నిలిచిపోయినందున ఇదియు నిది 

సణకును అపై నేల నణంగియున్నయది. 

వృ॥ సౌవర్ష భూధర మపి న్వగ లే నిధాయ 

భియాం క వాలభ్ళ దిహాటతీ కృ త్తివాసాః 

ఆసామిదం సయమ సా పరిగృహ్య లుభో 
వాని 2 గ) 

లత్మపతిం తవమపి మార్షణయాంచకార॥ 07 

అ. స్వకలే=తన చెత, సౌవర్థ భూధరమపి=బంగారుకొండను- మేరుపర్వత 

మును, నిధాయ =పెట్లుకొ., కృ తీవాసాః = ఏనుంగుతోలువన సి మువాండే, 
రై 0 —0 షా 

కపాలభ్ళాత్ =పు ను చేకాన్నవాండునై , ఇవా=ఇక్కొ_డ, భికొం=బిచ్చము 

నుగూర్చి, అటతి=తిరుగుచున్న వాడు ఇదం=ఇది, ఆస్తాం=డండనీ? అసౌ= 

ఇత(డ్కు స్వయం= తానె, లుబ్బః =ఆదికిరాతు (డై -లాఫిమై, లఖ్మీపతిం=సరై 

శ్వర్యసంపన్నుడై న లజ్వీపతిని, పరిగృవ్యా= చేకొని తమసీ = అతేనినిసాడ, 

మారణ యాంచకార=చాణముగా6 జేనెకొనెను. వెిదకుకొనెను. 

తా. మేరువు ధనుస్సు గాను, విష్ణువు బాణము-గాను గల ఇతండు బంగారు 

కొండను చేతం బెట్టుకానియున్యు ప్రుెళ్ట చేతం బట్టుకొని, తోలు కట్టుకొని 

బీచ్చమెత్తుకొనుచున్నా(డు గాక్క లోఖికిరాతుండై సరై శృర్యసంపన్ను. 

డెన విష్ణువును గనిపట్టియు, అతని వెవకటందె యున్నాండు. 

కే, కనకధరమున  కరమునం $ గలిగి, లుబ్ధు 
"శీలం బునుకను నేనికళతోలు ములను 

దాల్చి తిరియు నదుండనీ $ తానె (శ్రీ ప 

భువును గనియును మార్లణంగీ బున ఘటిం చే. 

టె. మార్తణంబున= బౌణమందు- వెదకుటందు, ఘటించె= భుటిల్ల (జేసీ క్రాగె, 

తిరియు ౯ =తిరిపమెత్తును. 

వృ॥సూ తసి తాంశుక లాభే=౭_ప్య పటో 

పూ మభర పదనివిహోవి | 
మ్ వి 
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లుబ్జో౭_య మయోహా స్త స్పండుల 

న “స్టే ప్యటత్యహతో భి కామ్! 508 

ఆ, అయం= ఈ, లుబ్బః =లో భియైన-ఆదికి రాతు డై నళివుండు, సూక్ష్మ +సి తాం 

శుక--లాభోవీ- పి తాంశు+ కలాభోవీ= సన్న మైన + తెల్లనివ స్త్ర ముయొక్క_“+లాభ 

ముక లవాండయ్యును (సన్నమైన+చం (దునియొక్క_--కళా కాంతిక లవాండయ్యు 

న్యు) అపటః=వ స్తృహీను(డును_ దిగంబరు(డునై , హోమధరపద+నివిష్టోపి= బం 
గారుకలిగియుండు స్థాన ననుందు ( మేరుపర్వతస్థానమందు) ఉన్న వాండయ్యును, 

అయోవా సః = దేనుయుపంటికూలయుతోడి "చేయి కలవా(డునె, తేండుల- 

సక్వేపింబి మ్యము ఊండియు- (తండు-లస త్తే (వీ=నందికేశ్ళ రుని చేత ప్రకా 

శించుట కలిగియుండి యు) ఏకుం= =బిచ్చ యునుగూర్చ, ఆటతి=తిరుగుచున్నాC 

డు, అహో = వింత! 

తా. చర్యవశేఖరుండు దిగంబరుండు, మేరుపర్వత వాసి, శూలపాణి, నంది 

"కేశ్చుర'సేవితుండు, నెనయితం డిట్లు సన్నవ స్త్రముకలిగియు వస్త) ములేనివాం 

డు-గాను బంగా రుంకుచోట నుండియు లోళి-గానుు తండులము లుండియు 

బిచ్చమెత్తుచున్న వాడు. 

క, విపుఐఎసి తాంశుకలాభుండు 

నపటుండు సౌనర కృధర పశ డావిష్టుండుం దా 

నిపుజచును లుబ్టుం డ యక రు 

దుపతండులనత్తు సే రం డుగుం ఫ చూరక తిరియున్. 

టి. ఉ(గుండు=కో వీ_ శివుండు, ఉఊోరక =వ్యర్థ ముగా - విస్తారముగా ఊప 

తేండులసక్తు (డు = తండులసామోప ప్యమం దె ఉనికిగలవాండు - సమిపమం టె 

నందెకేశ్చరునితో [ప్రకాశము కలవాడు. 

ఇ. లుబ్బుండు= ఆదికి రాతుండు-శివుండు. ఇతడు అర్జునునితో యుద్ధము చేసి అత 

నికి పాశుప తాస్ట ము నిచ్చునపుడు కిరాతునివేపమును పూనియున్న యతండు. 

గ॥ అత్యల్ప మిదముచ్య తే యచ్చంకరసంగా ద్దంగాయామపి జీవ 
న దాయిన్యాం సం[ కాంతా తెద్ద తా లుబ్ధతా। 509 
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వ. శివనంగనుమున గంగానది జీవనద యయ్యును, ఆశివ్రనియం 

దలిలుబ్బత యుం దాను. జేకొనునది యమె. 

టి. జీవనద=జలము నిచ్చునది-బదుకునిచ్చునదియు , లుబ్బకే =లోే భిత్వ ము- 

ఆదికి రాతత్వము. 

పళ్య.-_...చూడువు.___ 

వృ|ము క్షా, శితావిషుపదోది తావి 

గాంగేయ ముత్సాద్య వను (పకృష్టమ్ 
(వాప్యాపి రత్నాకర నిత్యసంగం 

క ప్లై కాళాం నజహాోతి గంగా॥ 510 

గంగానది. 92 వృ త్తేయున చూడు? 

అ. ముక్త-ముకా -ఆశితౌపీ = సంసారవిము కుల చేత _ ముత్యముల శత, 

ఆ(శయింపంబడినదియైనను; విస్గుపద- జది తావీ= విష్ణు పాదమున - ఆకాశమున- 

సపుట్టైనదియయ్యును; గంగా=గంగానది, (పకృష్ట్రం = విశేపి. ంచిన, గాం గయం- 

స్వర్ణ మయమైన - గంగాపు(తులడైను వను=ధనమును ను-అష్ట్రవసువులలో నొక 

డగు ఖహ్లాని, ఉ త్పాద్య=పుట్టించి, రత్నాకర-నిత్య సంగం - (ోప్టఐ స్తువుల 

కన్నిటికి స్థానమైనవానితో _ సముదునితో - సదాసాంగత్యయును, (పాప్యా 
వీ=పొందియు, కపర్టిక -కపర్షి కా-ఆశాం=శివుని శిరన్సునందు - గుల్చ్ల లయందు- 

కోరికను, నజహాతి= విడువదు. 

తా. ఆకాశమున బుట్టి ముత్యములతోను బంగారు మొద లై నవానితోను 

రత్నాకరునితోను సవావాసము గలిగియుండియు, గుల్లలను గోరెడు. నీగంగ 
యిట్లు విష్ణుపాదమునం బుట్టి ము క్షపురుషులతోం గూడి భీప్మాదులను బుట్టించి 

ర త్నాకరసాంగత్వ్య ముతో నున్నను, ఆకపర్షి శిరన్సున నుంటయే కోరుచున్నది. 

ఫ్ విష్ణుపదమున నుదిత మై $ విన్ణుపదియె 

యవుర! ముకావలీ శిత * (యె మె వను(ప్ర 
భానగా౦ంగేయజనక యె తాన గోరి 
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(పవుదమున( బాణి రతా ఏ కశీరమును జేరి 

యును గపర్డి కాశం బకాశశేమునను విడదు. 

టి. వనుపథాన -గాం గేయజనక =ధనయులలో (పధానమైన బంగారమును 

న - నువులలో | పధాను6 డో ని పుటించునవె. వుట్రించునది అష్ట్రవసువుల (పధాను 'డెనఖీహ్లా పుల్లు చు 

అన్య చ్చ. మటణియొక టి.___ 

లర్ 
॥ సరంతొ ముఖ సన్ఫుదిజుపోద వృ॥సర్వ ఖ సవ్యుద్ధజువా ద్య 
తె ్పెండరీకవనవాసనయా౭2పి 

య పఏనవది' స 

త్ప(తఘాకి చిరసంగతి దోపూాత్ ॥ 511 

అ. సర్వతో ముఖ- సమృద్ధి జ హె =యదజ్జై వికేషయులయు.౪లములయు- సు 

దిని పొందినదిగమెనను, ఉద్య -పౌండరీకవన-వాసన కూవి=ప్రబలించుచుస్న - 
య 0 ( 

యజ్ఞ్ఞవి శే షములయు - తెల్లం దామరలయు-సమూనవామంనని . సంస్య్యాంగ 70. 

పరిమళ ముగ లదియెనను; తోయాని= ఆనంగ ేనకూూడు బహు మగ) = హార ము. 
(2 J 

యజ్ఞము, అవధి=నశింపంజేయంబకినది, యగ్ =ఏదెరయో తగ అఆయర్టా నాశే 

మ్కు స్యతఘాతి-చిరసం? తి-దో హాల =సత్నయజ్ఞ ధృంసపల్నవన శివునియొక్క..; 
చిరకాల సాంగత్య మగాడి - దోవ యునలన సే. 

తా. నీటి సండికయు నిండు తెల్ల (దామరలును గలిగి, య్య ఇ) కేవ సులువు 

వాని సంస్కా_రయులును గబియుంశు నీళంగాకదెవేగం గూడ ఆదక్నయజ్ల భం 
లు న 0 

నకుం ెన శివునిసాంగల్యదోవ, ముసలన నే క్షదా? ఈజహా్మ్నూమునయిజ్ల ము 
త ఖు 

కూడ ధ్వంసము చెయంయబడి నడి. 

తే, సర్వతోముఖసుముఖ మశఖర్వసుఖము 

ఫౌండరీక వాననము నశీపంక్ ధనము 

నయ్య, జూాహ్న వీరం ము జాశహ్నవసనవన నె 

నవననాశిసహవనతి $ సమయం జేసె. 

టె. సర తో ముగ్గు-నుముఖుము = యా భి కేవ ములందును - అల యఘులంమును. 
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(పేమ కలది పౌండరీకావాసనముక్ = పౌండరీకయజ్జ్ఞ వి శేషములయు- తెల్ల 6 
దామరలయు - సంస్కా_రయు-పరిమళము కలదియు, అపంకధనము=అపా 

పు లే-అడుసు లేకుండుకు ధనము. గలదియు, సవననాశి.సవహావనతిక్ = దక్ష 

యజ్ఞ ధ్వంసకుంగైన శివునియొక్క - సవావాసముచేత్క జూహ్నవ సవనమె = జ 
హ్నుయునిసంబంధియైన యాగమునెె సమయం జే సె= నాశము చేసెను. 

ఇ. జహ్మ్మూముని---బుద్ధునిపు.తుండై నపురూరవునిపు తుండు అమపసనువు, అతని 

పుతు.డేన ఫీ మునిపు తుండు నుహో తుండు, అతనిపు. తుండు ఇతడు; ఇతండు 

భగీరభునిపార్గనము న విష్ణుపది అయిన గంగ శివునిజటాజూటమునుండి [పన 
హించివచ్చి తనఆ(శమమును ముంచుకొనంలూ, తాను దాని. వానమువేసీ మ 

అల ఆభగీరనుండు (పార్టి ౦చినందున తీనచెవినుండ్ విడిచి వచ్చినందువలన నే 

ఈ ంగయు జావ్నావి అనంబడియె. 

పునర్విమ్భుశకి.- మతి విమర్శించి. __ 

వృ॥ ఈశః కర న్వికృత కాంచనా(దిః 

కుబేరమి; తం రజతాచలస్థః 

తథాపి భిహోటన నుస్యజాతం 

విథా శిర స్టే కుంటి లే కుత వ. ర్ 19 
లః ఈశఎప్రభువై నళివుండు, కరన్వీకృతకాందనా( దిః= 'చెళలై కొన్న 

బంగారుపర్వ తేము కలవాండు, కుబేరమ్మితం= ధనాధపుండైన కుబేరునికి స్వే హి 
తుండు, రజ తాచలస్థః= వెండి డికొండలో_ _నుండువాండు; తథావీ=అయినను,; 
అస్య=ఇకనికి, ఫమెటనం=బిచ్చమునకై తిరుగుట్క జూతం=కలిగినది. కుటిలే= 
వృక్రమెన, విథె= దైవము _ చందుండు, శిర స్టేసతి = =తేలలో నుండగా, (బీజ 
లక్ష్మీ, కుతః= ఎక్కడిది? 

తౌ. ఈశివుండు తనచేత బంగారుకొొండయున్కు ఇంట వెండికొండయును, 
(పక్క ధ నాధిపతియైన కుబేరుంజే న్నేహితుండుగాను (పభువుగానుండియు; 
అతేనితేలను వ(కమైన దైవము చందుండుండుటవలన అతనికి లకీ యెట్లునిలుచును? శ, 

య 
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తే. వారుండు కనకా[ దికరుండు నీగశరు(డు తానె 

[శీదహీతు (డును రజ తా దిశస్థితుడు నయ్యు. 

దిరిప మేగతి యయ్యొ సుశస్థికతం దనకు 

రాజె తల [దొక్క_ సిరి బుక్కు శనోజ యెట్లు. 
టి. శ్రీద_-హీితు(డు = కుబేరునకు-పీయు(డ్కు రా జెంచం్యదుండె - మహాప 

ఖు వె. (అర్థాంతర న్యాసాలం కారము. 

ఇ. కాంచనా ది-- "మేరుపర్వతీము-- 454 వృ త్తయు(క్రింద చూడు. 

రజకాది కైలాసము ఇది హిమవఐత్పర్వత మునకు వెనుకటి పక్క 

వెండమయమై తనయందు మాణిభ | దాదిగువ్యూకులకు అధిపతి యై నవనిధుల 

కును పతియె నసియించు కజేరునితోడి స్నేవాముతో. గూడ మహేళశ్యరు(డును 

తనకు అధిపతియె తనయందె వాసము పేయంబడుచునున్న పర్వతము. 

కించ... నుజియు...... 

గ॥ ఏవ విరుద్ధధర్థా ర్త త్తివాసాః రుత స్తోపతవ్యః || వ్ 18 

వ. ఈవిరుద్ధథిరు (డు పరి రివేష్టితక రిచర్చు (డు న్రెగడందగువా డగు 

రీ యెట్లు? 

"శుణుతావత్ :_విను మంతయు. ___ 

వృ!ధ లే మసోోేమాార్ది ద షదద్ వథిశ 

వావరు ధం ఫాలకీ చే2_0గ కేషు 

ణీం దబీకాశినమణి పసు 

చాల క తి॥ 514 

అ. వారః=శివు(డు, మూర్చ వై=తీలయందు, జడ- జె ప ధీశం=చల్లని-చం| ద 

సంబంధియైనదియు, ఫాలత లే= నొసట, జ 'షర్చుధం= అగ్ని సంబం ధియైనదియు 

అంగకేషు= అంగ ములయందు, ఫణీం ద్రమౌాళిస్థ-మణి-| ప్రనూతం =మహాసర్పముల 

తలలందుండునట్రి-రత్నములవలన-పుట్టి నదియు నై న,నువాః= తేజస్సును, ధ త్రే= 

ధరించుచున్నాండు; అథా2..పీ= ఇట్లుండియు, అంధ కారిత్వం=-చీళటికలుగ6 
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జేయువానిగు ణమును-అంధ కానురునికీ శ తువనుగుణమునుక్, ఉపెతి = పొందు 

చున్నాడు. 

తా. ఈశివుడు తనతలలో చంద తేజస్సును, నొసటిలో అన్ని లేజసును, 
వింటిలో సర్పశిరస్సులరత్న తేజమునుకొ ధరించియు ; తాను అంధకారియీ 
అగుట ఆశ్చర్యము ! 

క. తల శీతలరుచిరోచి నొ 
సల రోచిపే_శరోచి శ సకలాంగములం 

దుల ఫణినుముణీరోచియు. 

గలిగియునుం దొలంగ దంధశీకారిత తనకున్ 
టి. వీతీలరుచిరో ది =చందుని తేజన్సు, రో-దిే మ్కు_శరోచి= అన్ని తేజస్సు. 

ఇ. అంధకానురుండు--వీండు దనుపంశస్థులలో నొకదానవృడు, శివుని 
చేత నే సంవారింపంబడినవాండు. 

నముటియు... 

వృ॥తారకారిం వవా న్నంశే 
మనకే తారకాధిపమ్ | 
అంగీకుర్వకా సుద్భశ మ 

ప్యలీకామో విభాత్వయమ్! 515 
అ. అయం=ఇతండు అంకే=-ఒడిలో, తారకారిం= తారకాసురళ్యతు వైన 

కుమారుని, ను స్తశే= తలలో, తర కాధిపంజచందునికా, వహాక్ష్ =పహించుచు, 
సుదృశం= మంచికంటిని- -పార్యతిని, అంగీకర్వున్న పి=నీ పకరించుచున్న ను అలీ 
కాక్షస్సక౯ = =క పటమైన- నెలిని కన్నుకలవాండగుచు, విభాతి = విరుద్ద ముగా - 
విశేషముగా (ప్రకాశించుచున్న వాండు, 

తౌ, ఈళివుండు ఒడిని తారకారి నుంచికొని దానికి విరుద్ధముగా తలలో 
తారకాధిపతి నుంచికొనుటయు; (తగనచోట మం చికన్నుంచికొని, దానికి విరు 
ద్ధమణా్యా నె త్తిచోట నొక్కొ_కనె షన నుంచికొనుట తగునా? 

అపిచ, 
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ఆ, 'తారకారి నంక శతలమునం దాల్పుచుం 

దాగశకాధిపతిని ? దలన తాల్ప్సీ 

యశదృశను సువృశను $ నంగీకరించుచు 
నయిన, నళికనయను( * డలరు నెట్టు ? 
ఇ. తార కారి=కుమార స్వామి. 449 సృ_గ్లయు చూడు? 

తొరకానురుండు-_వీండు కశ్య పునికొడు ౩ నవ జూంగునికొడుక్రు, వీియ తప 

స్సుచేసి (బవొను గని ఎవరిచే ౩ శ నను చావు లేకుండు వరమడుగలా, పుట్టిన 

యేడనదినములోన చాలునిచేమతముగాక మ జనకిసలన నై నను వావులేననర 

ముతీనికొని, ఏడుదినాలబాలుండెన ఆకమారాస్వామి చేత నె చంపంయడినవాండు. 

నిశ్వ్యావనుః ___విశ్యావనువు. __- 

గ కిమేఖి కృబశెపెశశరణే క్ష గూవకా రస్యఖలు మృత్యుంజయ 

స్య విశ్వ స్తుత్వ మున్యార్భశేం నదాన్యత్వమ్! 516 

వ, ఈశ బ్ల శైవ లే ముఖ్యా శేషము లై లె నదూనణము . లేల ఈ 

నివ్రనవియొక్క_ యనద్భశ మయినవ దాన్యత్విము జగ ద్వినుత్య 

మెకదా? 

ట్, ముఖ్య-ఆన్లేవ ములు = ఘు - రూక ప అవి జగత్ -వినుత్వే ము= 

లోకయుచేత - వినుతింపంనగినది. 

ఇ, మృత్యుంజయు.డు= శిన్రండు, ఇతండు తన్నుగుగంచి అపన్సు- "చేరరు 

చున్నమార్కాంచేయమహర్షి ని యముండు భట్ నధించినందువు తె నాజుషం 

౭ 
విడివీంచుట శె మృణగ్యుననంబడుచున్న యముని భనకు: ముతో “కా బిథో 

(శ { 

తన్ని జయించినయతయు. చూడు? 451 స క యుమోంయళ. 

వృ॥ దీ రాయు రునిసూనవే స దడే దివ్యం త భా౭.. భీషదక్ 
యు శీ శీ లు 

_పఖ్యాతాయ భగీరథాయ భగవ తా డామృతం (వాదదాత్ 
వాసే పేఫ్యోపిచ బాణపం క్రినడన స సభ్యు ఇస్టం ఫలమ్ 

(పాడా త్తస్య శివస్య భాతి జగదాహ్తాదాయ ఎ” దాన్యక మ్ 
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అ. యః=ఏశివుండు, మునినూనవే= మునిప్రుతు౭డై న మార్క_ండేయుని'కై , 

దీర్హాయుః= దీర్ణుయుస్సును, దదశేస= =ఇచ్చెనో, తథా= =అట్లు, | (పఖ్యా తా 

యే= ప్రిద్దుండైన, భగీరథాయ= భగీరభునశె , అభీవ్హదం= =కోరికలనిచ్చున దై, 

దివ్యం = అసామాన్యమైన, ఛగన త్పాదామృతం = విష్ణుపాదామృతే మైనగంగను, 

(పాదాళత్ క్ = ఇచ్చెనో; బాొణప జీవదన్నప (పప్వేభ్యః= =-బాణానురు(డు-రావణు(డు- 

ముందుశాలల, పావిభ్యో౭_.విద= పాపుల తై కూడ, ఇస్టం ఫలం=కోరినఫలమును, 

(పాదాత్ =ఇచ్చెనో; తస్య శివస్య = అట్టి శివునియొక్కా, వాదాన్యకం= దాతృత్వ 

ము, జగత్ ఆహాదాయ = లోకముయొక్కా సంతోషమునకై , భాతి=[పకా 

శించుచున్న ది. 

తా. మార్యూంజేయునకు దిస్టాయువును, భగీరభునకు కోరుకొన్న విష్ణుపా 

దతీర్థ మును, మహాపాపులగు చాణాసుర రావణానురాదులకుంసాడ కోరీవభల 

యులను నిచ్చినయీశివునిదాతృత్వము లోీకాన్లోదకము కాదా? 

ఉ, ఇచ్చెను దీర రృచూయువును $ నిముగ నమ్హునిపు తు బిల్సి, తా 
నిచ్చె జుపోాగి ఛగీరథున 4 కము విష్టుపదాన్భుతంబు వే 
నిచ్చెను బాణ రావణము ఖేష్టుల కష్టము లెల్ల లోకముల 

మచ్చుగదా? వదాన్యతకు మిక్కిలి మిక్కి లికంటి బేవరన్. 

ఇ. మార్కండేయుడు. -భృగుమవార్షి పృుతులడె శ నమృకండుమవార్డి సుతుడు. 

ఛగీరథుండు-- 41వ వృత్తము కించ జూడు? 

చబాకకాసురుండు వీడు బలిచ్యకవ రి పథమపుతుండు, వేయి చేతుల 

వాడు; వీడు తనకు తెలియక తనకూంతునైన ఉఆవ. అంరుద్ధుని కోరి వివావా 

ముచేసికొనం చెప్పించి యుంచుకొని యుంటను విని ఆయనిరుద్ధుని కా రాగ్భ హా 
మున నాగపాళబద్ధుని జేసినది తెలిసి ఆ యనిరుద్దుని తాతగాలై న యా క్రీకృ 
పఫ్టమూ ర్తి వచ్చి యుద్ధయుచేన వానిచేతులు నజుకుచుండంగా, శివుడు వచ్చి 

వేండుకొని వానిని నాల్లు చేతులుమూ తము కలవానినిగా నిలివికొని తన పమథ. 

గణమున అ గేం సరునిగాం జేసకొనంబడి యున్నవాండు. 
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పం కీ వదనుండు-_-రావజకానురుండు-- పదితలలవా(డు, లంకా రాజూ, కుంభ 

కర్ణ విఫీపణులయన్న, మండోదరిమగండు, ( శీరాముల చే సంవారింపంబడిన 

వాండు. (వీరు సనకసవందనాదుల శాపము చే జయవిజయులు అను (కీమ వో 

విష్ణుద్వారపాలకులు రావణకుంభ క ర్ణులుగాం బుట్రినవారు.) 

కృ ఆానుః. 

గ| త బేత దాహతం భాషితం యన్మహో బేవస్వ వాడాన్యకం జగ 
దాహ్తాదయతీకి॥ 518 

ఓ5, ఆవాతేం= కొట్లు పడినది - సరికాదు, 

వ. ఎయ్యది వనామచదేవునివాదాన్యక మెల్ల లోకముల మెప్పించు 
య 

న్నది యన్నదియా ఫి ఆయ్యది యనృతవు య్ యున్న 

యదియ, 

a 

యతః. __ఏలంళు P__ 

వృ॥దత్యా వరం దానవరాతు. క భే ష్ 

వ్శ్వ స్యచ న్వస్యచ యో విపషూదమ్ | 

సంవాదయావమాస శ శాంకమాా లే 
ర్లాతృత్వ మేతన్య తవైవ హృద్యమ్॥ 8519 

అ. యః = ఏళివుండు, దానవరాక్ష సేభ్యః = దనుజులకొను రక్కొ_సులకోను, 

వరం=నరమున్కు దత్వా=ఇచ్చి, విశ్వ స్య-ద=లోకమునకును, స్వ స్యచ=తేనకోను, 

విపాదం=దుఃఖుమును, సంపాదయామాస=కలుగంజే పెనో, ఏత స్య=అట్టియీ, 

శశాంకమా ళేః =శివునియొక శ) దాతృత్వం=దానగుణము తవఏప=నీశ్తే, హ్ప్ 

ద్యం= మనోవారము. 

తౌ. దనుజులకేకాక, రక్క_సులకుం గూడ వరములిచ్చి లోకులు కాక తా 
నుగూడ దుఃఖపడినటి యీయీశ్య రునిదానగుణము నీకు మాత మే మనోవా 
రయగాని, మా కవ్వరికిని మనోవారము కాదు. 

క, దనుజులకును రాతుసులకు 

ల 
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ననిశము వర మొస(గి లోక $హోని స్వహానిక్ 

బొనరిచికొను నీభూ తే 

శునికిని గలదానగుణము $ చోద్యము నీకే, 

వీశ్వావసుః. __ విశ్వావసువు ా 

గ॥ కుటిలధిషణ ! గుణవువీ దోవఇతి ఘోైోమయతి భవాన్ ॥ 531 

వ. ఓకుటిలవాతీ ! గాటన దోష మనియు మఘోపీంచ 

చున్నావు నీ 

న ..--లఅది సరే. 

వృ! దె దె త్యెభ్యో స సవరా న దాన్యతేయది (త్యవ్ ముహాు స్తర్షి+ 

నాశత్వ్యు న్ఫువ నాని వేష్టు, ముదయం నాప్ప సద్ ద్దయా శార్లిణ 

నోదాయిష్యుతే మూానుపాదిషు హరి ర్నో సేతు న -తాదక మ్ 

(పాభంత్స్యద్భగ వాక భ్ వార్షనమమిోానాలంఘయి పెన్న రా; 

జల మా ౧ లా! ఇగో _ శ న ౯ టై , ల ఆ ఈ న ' ” 

ఆ, సః-(త్యక్నః=[తి న్మేతుండయిన ఆశ్నుండు, En వ్యేభ్య్వా,=ం ననుట 

నరాక =సరములను,న అహాస్యతే యది= ఇయ్య నిగా డయ్యి న కొర. అఖిుసు 
లో తే గ 

డు తేవె దే త్యాః=ఆఅరాక్షనులు, ముహుః=పలుమూాటు), భునచాగని జ న అతను 

పేష్టుం= వశింపంజెయుటకు, నాశ శ్న్య్టక్ = =సనుస్ధలు కాంజూలర్వు గక క. 
x 

వొ” జో | గ్ / J u వ్ త్ = పుటంజూబలదం మాను సూరి ళీ 
వుయొక క) దయా=కృపు కాదయం నాస్ఫ 

స (1 pare Es fon 

OA 

=మానుపాదెజానులయందు, వార్కి=వి విష్ణువు, నోదాయిస్యభె = = సిద కి ear 
a థ 

| 
(ఈ 

లయ ఛభగవాక =ఆఛగసంతుండు, సేతుగి తాదికం= నేళువు భజ! మ! 

లెన దానిని, నో_పాభంల్స్య్యత్ = బంధింపంజూలండుు అమో= ర, నరము 

పులు, భ వార్గ ఐం=పాపసము సును నాలంఘయిస్యుక = యొంటుంజూలరు. 

తా. ఈశివు. డానాక్షసులు కోరిన సరా లీయనియెడల, బారు. తగల 

చాధకులు కారా? అప్పుడు విష్ణువు దయకలిగి ఆరామకృస్టాణులు"గాను జివ 

వింపక పోవును; అవతరింపన యెడల ఆ'నేతుబంధన భగపద్ర్ తొదులు కలుగ! 

పోవును అవి లేనియెడల మన మోసంసారసమ్ముద మెట్లు తేరింతుము? 
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చ, దికిజుల కె వరంబు లిడశడే౯ా వారు. డాదితిపు తు లీజగ 

త్రితయము పాడుసేయ బలుగీదిట్టలు కా రె?తదర్ధ మారమా 

పతికి దయారసంబు [పభశేవంబును గాదు, రమాధినాథు. డ 

దత యత నిద్దరితి నవశతీర్ణుండుగా. డలసేతుగీతిముల్ 

విశతతము నాగ నేర్పడవు 4 వీశం దరింపను లోకు చేకడన్, 

కించ, మజియు.__ 

వ్భ॥ కంపాతరంగ తిశిరానిల డింభజాత 

కంపా[మ నిస్పతిత పుప్పర సాభివ కః 
సంపాదయ త్యతులసంపద మర్గినోజ_ను 

తస జో శౌ క 4 

కంపాసుభాంబుధి రయం పకి రంపి కాయాః॥ స్పపీ 

అ. కంపా-తరంగ - శిశిరాఅనిలడింభ - బగాన్ లవంట ను నిగ ఖ్రుహ్బ్మ 
గం (LS 

రస_అఖషి క్యూ = కో నదెధయయొకి క గ అలల ns గ mn, 4 (గ cf! Wr 
ఎటో 

ట్. రం /. 

పుట్టిన- కదలికల _ మామిడి చెట్టు we పే - దూ: ః స గా ని గొ, డస abt | 1 ఓ స్! 

చేకయు వేయంబడజినవాండును అనుకంపా-ను ఇ" - అంబు. జసు. సం ఆకార A 

అమృతీమునకో - సము చునివం'! వాయ న్న అంబికా యా సతి ద సళ 
యై నీ 

పతి, అస్థృనః= (పాక్టి ంచువానికి,  అమలనంఫ సంజ సాటిలేని పంగను సరన 

దయతి=కలుగందేయు చున్నా(శు. 

ఛా. కంపానది యలఐనుం.4 సచ్చిన న్ ని ల్లీ గాలిగం నలు... mre 
a) 

ఖు కా ఇత జజ ఆర్తి ల్ల య. 

వులనుండి జూటే వెట్దువయైవద్చు ౫ ననేత్ సీ అఫిపేన ము నిరసం సీస్ 
రి Hn య. sw" 44 ie 

కా_మేశ్ళరు (య Cyn ంచునావికి అః igo సరు యభి అట an vo 

చుండువా డు. 

న కంసాక ల్లోలానిల 

కంపితసహకార కునువు ? గంధిలకాయుం 

డింపారల నీహారుం డను 

కొంపానిధి సంపద లిడు: శ గడు న 

x 

a) 
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కంపానది_-ఇది ఈకంచి 'సమిోపభూమిలోని అశ్వా, మంజుళొ, కంపా, 
వార చా విరజా, ఖ్నీరా, వేగవతీ అను నీసప నదులలో నొకటి. 

గ| పురీం నిరీక్ష్యు సన్హాఘం। ర్2ిలి 

వ. కాంచీపురి నిరీకీంచి శాఘాసహితంబుగ. 

న్లో అల్చోఒపికాంచ్యా మావాస్తా దాసాద నుతి గౌరవమ్ 

యత వతత్పురస్థాణు గిరీశ ఇతి గీయ లే! ర్24ీ 

అ, అల్యో2._పి=అల్బ్సుడే యెననుు, కాంచ్యాం=కంచిలో, : ఆవాసాత్ = 

వాసము చేయుటవలన, గౌరవం=గొప్పతీనమునుు ఆసాదయతి = పొందుచు 

న్నాడు యతః=ఎందువలన (అంశే?), ఏతత్ ఫురస్థ-అణుః= ఈ "కొం-వీప 

ట్రణమం దుం జెడు-అణుమ్మాతేవస్తువు - ఏతత్చుర- స్థాణుః ఇతి= ఈకం-చియం 

దలి-ఏకా(మేశ్వరుండు అనియు, గిరీ ఇతి=పర్వత(ేస్థ మని - క్రైలాసపతి 

యనియు, గీయ తే=వ్యవవారింపంబశుచున్న ది. 

తా. ఈకంచిలోని రయయేయణుమాతేవస్సు వై నన్యు కైలాసయుగాను, కైలా 

సనాన(నుంటుగాను అగుచున్నాండు -గాన్క ఇంక నేపురుషుం డెంతయల్సు( డై 

నను ఈకంచియం దుండువాం జెంతో మవా త్త ము కలవాండె యగును. 

ఆ, అల్పతనువుసయితి శ మూవాౌనమున౭చేసి 

గారవంబు కాంచి? కాంచి వెలయు 

“ చేల యనలం దనుగ 9 నీపుర స్థాణువు 

పొగడంబడుగిరీళు. శేడుగను నెగడి, 

కృశానుః. కృ శానువు. 

గ॥ అన్య్వోన్యధర్థ విరుద్ధ స్వభా వాభ్యాం డేవాభ్యా మూ[కాంతా 

" మేనాం నగరీం విసావీ॥ 525 

వ. పరస్పరభర విగోధిస్వభాన దేవత లీక వడిం బై కొనెడియిీన 

గరిని గొనియాడుచున్నా (డ ' వేమి +? 

వృ॥దేనా ద్వా వధికాంచి పశ $ లసత (పాచీ( పతీచ్యాశ యో 
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_స్త_త్రృకః కురుతే వినాయక మభ ఖ్సిత్రం పురశ్వాపరః 

వక్షో నిత్య నునష్టమూర్తి రి దితరః ఖ్యాతో వ్టమూ ర్తి రగ 

త్యకో వారితవాళా గజా రి వుచిరా (దత్యాగజా రిం పరః॥ 

అ. అధి కాంచి=జకంచియందు,; దా(=ఇద్దరు, దేవౌ=విస్థురు దులు, (పాచీ 

(పతీచ్యాశయో:ః =తూర్పుపడ మరదిక్కులందు, లసతః=(పకాశళించుచున్నారు. 

త్యత=వారిలో, ఏకః=ఒకండు వినాయకంచ=పత్నీ నాయకుల _డెనగరుడునిక , 

అధః కురు లే=[కిందుపణచుచున్నాండు - వావానమునుణా. జేసికొనుచునాల్న ( 

డు అపరః=మజియొకండు, పురః కురులే=ముందు మెట్టుకొనుదున్నాండు-పు 

(తునిగాం జేనికానుచున్నా (డు; ఏక8=ఒకండు, నిత్యం= ఎల్ల ప్వడును, అనస్థ్ర 

మూ ర్షిః=అస్ట్రమూ ర్షికాండు - నశింపంబడనిమా క్రై కలవాండు, జగతి =లోక 

మున, ఖ్యాతః =(పసిద్ధుం డే; ఇతరం = మజటోకండు, అస్ట్రమాలర్డిః = అస్ట్రమూ 

రులు కలవాండు, జగతిఖ్యాతః =లోకమున _పసిద్ధుండ్కె ఏకః=జఒకండు, గజా 

రింగ జేందునిబాధను, అచిరాత్ =త్సరాా, వారిత చాక =పోయగో పను 

పరః= ఇతే రుడు, అగజా. ఆ ర్రిం=పర్వ్పతపు(తి యైన పార్వతిమన్న థ వాధను, 

ర త్యా= సురత ము చేత, వారితేవాక '=పోంగొ పెను. పశ్య = చూడు? (కనువిరు 

ద్ధాలంకార.) 

తా. ఈకంచిలో తూర్పున పరదారాజులు వినాయకోలి (గరుడుని) వావా 

నమౌాం బేనికొని, నమా _ర్టీ కాక్క గజా ని (గజేం్యదుఃఖము) పోలా 

ట్రైనవాండు; పడమర “కా మేశ్వరుండో ఆవినాయకునె బిడ్డను గాం బెట్టు 

కొని అష్ట్రమూ ర్రియె, అగజా ప్రిని- పొర్వతిదు8ఖమును, వోంగొ మైను. 

సీ, ఫడుపుంజక్కి_ నొకండు * విడుపుంజక్కి. నొకండు 

ధృతి నుండు, నుని కొండె దిక్కు వేజు 

(కందు నొకండును * ముందు నొకండు వి 

నాయకు నిడు నిడశటాయొ వే ఆ 

నష్టమూ ర్తి యొకండు $ నష్టమూ రి యొకండు 
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మూర్తివార్హ చమొకండ శ మునుపు వేజు 

ఆగజా రి యొకండు $ నగజా ర్హియు నొక౦డు 

పాంపుల బాపుటొకండె * గూపు వేణు. 

కే. కాంచి నెలకొన్న చెలు వున్నం$ గాంచినపుడె 

కాంచంగానగు నగుయాశకు $ కాంచువారి 

శ్రేరికేనియుం గాని యి చేరి కెజుక 

యేటి వై రుద్ధ్యమో కాని + వేంటిదనుక. 

వినాయక , అష్టమార్తై, అగజ ల ఇతిహాసము. 

వినాయకుండు-- 442 పృ త్రము! క్రింద జాడు? | 

అష్ట్రమూ ర్షి---ఇతండు భవుండు, శర్వుండు, ఈశానుడు, పశుపతి, భ్ముండు, 

ఉ(గండు మహాదేవుండు, రుద్రుడు అని యెనిమిది నామములు వరుసతో 

మూర్తులు ౫లిగియుండు మహేశ్వరుండు. (443 చూడు?) 

అగజ=పర్యతేప్పు తీ _ పార్వతి. శేశ2 పృ_్తము! కింద చూడు? 

యదా. ఏదేని. 

వృ॥కాంచీనామ్నిపునే సుశేశ మహి తే (పాక ్పశ్పిమాద్దేశ యో 

న్చిితం దై వత యోశ్చీరం నివసతో రీతి ర్విరుద్దా మిథః 

ఏకో యద్ద్విజరాజను ప్య్వధరయ త్వన్య_స్త ము త్తంసయ 

త్యం(ఫూా హంత! బిఛ రి కక్సిడపర స్పే ఏమూర్లని స్వర్ణునీవ్ం॥ 

అ. నసురేశమహి తే= దే వేందునిచే పూజింపబడిన, కాం-దీచామ్ని పురే = 

కంచి అను పేరుగలపట్ట్రణమందు, (పాక్చళశ్చి మో ద్దేశయోః పూర్వపశ్చిమదిక్పం) 

'జేశములలో, నివసతోః=వసించుచున్ను, దైవతయోః= దేపతేలయొక ్క., రీతి8= 

(ప్రకారము, మిథః =పరస్పరము, విరుద్దా =ప్యతిరి కము; చిత్రం = ఆశ్చర్యము ! 

యత్ =ఎందువలన (అంశేద్విజ రాజమపి=పక్షీ రాజై న గరుత ంతునిక,ఏకః= 

ఒకడు, అధరయతి=-వావానముగా (కిందుసణచుచున్నాండు; అన్యః = మణి 

యొకడు తేం=ఆనక్ష[తేరా జై నచందునిి డా త్రంసయతి = శివోభదాషణము 
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ఇం జేసికొనుచున్నాయు; కశ్చిత్ =ఒకానొకండు, స్వద్దునీం= ఆకాశగంగను, 

న్వ్యేఅంఘా)) =తేనపాదమందు, బిభ ర్తి=భరించుచున్నా(డు. అపరః = నతి 

యొకంథు, న్వేమూార్గని=తేనతేలయందు, బిభ ర్హి=భరించుచున్నాాండు. వాంత 

=అయ్యా ! 

తా. ఈకంచియందు ఆతూర్పున వరద రాజులు ఆద్విజరాజు నే (కిందుపణ 

చుకొన్నది కాక, ఆదేవగంగ నుగూడ6 గాల జవుటుకొనుచున్న వాండు గాని, 

పడమర ఏకా మేశ్వరుండో ఆద్విజరాజును తనతీలయందుం బెట్టుకొని ఆచేవ 
2) 

గంగను గూడ తేలయండె నిలుపుకొనుచున్నాండు. ఇసేమి పరస్పర విరుద్ధమో? 

ఇదేమి ఆశ్చర్య మో? ఆహో! (ఇడియును (కమ, సరు్ద అలంకారములు.) 

శే, కాంచి నెదురెదురుగ నెదిశీరించి యిటుల 

నుంకు కా గొక్క_ (డొక్క (డు + దుంట లగుచుం 

దలను గాలను లీలను శ దనుగ బ్య 

బెళ్లు విధుని నీసురధుని ? న నే చూకు? 

టి. విధుని= చందం, నురధుని=౫ ౦౫న; (|కమాలంకారయు.) 

| ఇతి విరుద్ధ దే వ "కాంతి శాంచీనగర సమాగనూ దాగరణ 

ధరాధగోడ. న్యేవమ్। ర్2§ 

వ. అని విరుద బే నతి లూ కమించు నీకాంచినోం గాంచిన వారి స 

మాగమంబు బలుబుచే నీవార ణధ రాధరంబు సెతే మిట్టైద 

యగును, 

తేభాహీ —లఅట్లిఏ సే, 

వృ॥ షుతా నోహచ హరి 

ర్యహాసవజుబో హరణ్యగర్భఫ్య 

భయకృ దిభ స్యాభయకృ 

న్థూలాం చలయో న్స "దా స్తే హా సీని చ్కే॥ 29 

అ. “మవ. ఆసవ.స పజొష$ = విశేషమైన. -మద్యమును- యజ్ఞ మును- _పొంది 
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యుండువా. డైన హిరణ్యగర్భ స్య=హిర ణ్యకశి పునకు -(బహకు, ఛే తా=నాశకుం 

డు, గోప్తా=రక్షకుంయను, ఇభ స్య=గజమునకు, భయక్ళత్ =భయశకారియు, అ 

భ యకృత్ =అభయ కారియు నె న, వారిః8=నరనీంవా స్వామియు-పరవరాజస్వ్యా 

మమియు, వా స్టీగిరేః:=ఈకరికై లయుయొక్క_, మూ ల-అం చలయోకళ్చ=[క్రిందను- 

శిఖరమునందునుు చకా సి=| పకాశించుచున్నా డు. 

తౌ. ఈవా శనం క్రింద మద్య పాయి మైన హిరణ్యక శిప్రుని సంహారించినడి 

కాక, గజములనుక్ భయపజచునత(డైన నరసి ంవాస్వామియు, శిఖర మున 

యిజ్ఞ్ఞక రృ యెనబవాను రక్షీంచినది కాక, గజేం్యదున కభ యమిచ్చివత (డైన 

వరద రాజస్వామియు [పకాశించుచున్నవారు. 

ఇభ అభయకృత్తు = గజేందున కభయము నిచ్చివవాండు 25 వృత్తము 

(కిందన చూడు? 

క, కరిగిరిదరి. జరి నడుగిడి 

వారి కరికి భయము నభయము $4 నందించునుగా 

ఇరవన్ఫకొని కనక గర్భుని( 

గర మాసవపునిం (గుఫం గృపం ₹(గాంచె౯ా గావన్. 

రర, ఆసపపు 9= మద్య పాయియైన- అయ్యా పాలకు డైన, “కనక గర్భునిక జా 

హిరణ్యకశిపుని - దివాను (కుధక =కోప మతో, కృపక్ = =కరుణతో, (కాం 

చెల = తపింప(జేసెన్కు కావక్=కావక్ొ-రూపాంతరములు. ((కమాలంకా 

రములు.) 

గ॥ అయంచాపరో దోవః॥ 580 
వ. మజీయు నిదియు నొకదోవము౫ నున్న యది. 

వృ॥దరానుషంగంచ గ దాన్వయం చ 

త్యశ్తుం జనా యే నివసంతి కాంచ్యామ్ 
దంతానళా దిశ్వర మా(శ్లితా స్టే 
దేహషయే తౌనియతంభ్ధజంతే! _ . 581 
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ఆఅ. యే-జనాః= ఏ-జనులు, దర-ఆనుషం౦గంచ= భయముతోడి -కూడికయు, 

గద-అన్వ యంచ=రోగముతోడి-కాడికయును, త్య కుం = విడుచుట కై, కాం 
చ్వ్యాం=కంచిలో, నిపసంతి = వసించుచున్నారో; తే=వారు, దంతావొ దీ 

శృరం=వా స్టిగిరిరాజమును ఆశ్రితాః = ఆఇశయించినవా రై, దేవాక్షయే=దే 
హోంతమందుు తౌ=ఆదర _ అనుషంగంచ=శంఖ- సంబంధ యునుక, గదా- 

అన్నయంచ=గ దా- సంబంధ మునుక్, నియతం =నియామయుగా, భజంతే =పొం 

దుచున్నారు. 

తా. ఈకంచిలే. వాసముచేయువారు. ఏభయముగాని, ఏరోగముూాని 

"లేకుండుట కై ఈకరిగిరి నా్యశయించ్చి తమజేహింతమందు కామోదకీపాంచ 

జన్య ములు ధరించి విష్ణ సాయుణ్యమును పాందుచున్నారు. (గే షాలంకారము.) 

ఆ. కాంచివాన మెంచి + కె రిగిరీశ్వరుం గాంచి 

జను లెదేది యేదశ+కొనం దలం[తు 

ధరదరానుషం౫గ 4 మరలేక తుదనచే 

గద? గదానుషంగ క్ మొవవం గాంతు, 

టి, ఎజేది=ఏవ రానువంగ గదానుషంగములను, ఏదికొనక = విడుచుకొను 
టకై, తుదక=అంకమందు, అదే = ఆపాంచజన్యకామోదకీ సంబంధ మును, 

కాంతు=విష్లునారూహ్యమునశై "కాంతురు. 

విశ్వావనుః.-__విశ్వావసువు ___ 

గ॥ సఖే! మైనం సంభావీస్థాః ? యత ఏకరూపధర దై వత మిదం 

నగరమితి సమర్థ కే॥ ర్క్రి2 

వ. సఖుణా! యూావడువున నుడువకుము? ఒక శురూాప మైనధ 

ర్శము గలయీా దై వతములం గలయది యని యానగరము 

సమర్థింపంబడుచున్నయది. - 

(శుణుతావత్ .__విను మంత యు. 

వృ॥ ఫణిపతి సర స్ఫురంతీ 
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భనాయకధరో త్తనూంగకోభి తేనుః 

భవహరసంజ్ఞా కాంచ్యోః 

పూ రాాపరయోర్త దేవతా జయతి॥ ద్ ర్రిల్ర్ 

అ. ఫణిప పతిసరస్ఫురంతీ = అనంత సరస్సునందు - (సర్ప రాజాలమా ఇల చేత) 

(పకాశించునదియు, (ఇ) భానాయక భర యా ్శమాంగ స్ నో లిక మనా AA 

క్క_-(చం_మునిధకించిన) శిఖిరమందు (శిరస్సుజేక) (సకాశించు శ్రీం న్సు 

కలదియు, భనవార- సంజ్ఞా= సర్వవాస, షనాగ మైన (భ సుయ ఫభంవానుయ అనె. 

డు) నామ భేయ ములు సాలదియు నై న న్య “నిన తా స్ సాపు వను, సూ ర్న్చాపర 
టూ 

యో=తూర్పుపడమరలుగాం గల, కాంసో yma అసం శి ంచులయందు, 
ణీ 

జయలి సోా = సర్వోత్కృస్ట్ర సగ నున్న్వదిక చా! 

AN. క స్ట గో క ww! జ్జ ప టల అ గ ' రో ఇఇ జ ఖగ / లె, చిన్నవి ం-చిబో అనంత సర కీరమంచు గా ర గెంటి py స... సక అభవ. 
న జూ ఎటో! 

ఖా ఎల లాటే న మ అని జ్ ఖు ' ద 

(- దో 6ష )నారమెన నామ సాయ ములన ఇన ఇనా యిరు, ససగం దిలో 
గో /! 

1 సర్బ్చవహార ములును, నం న నేసుర మును గలిగి సభవవారాచ నామ సము ములతో 

ఏకామేశ్చరుండయువు మ్, గా సమన చవి ముగా భా మసలునై యుళ్న ఇరు 

ఫణిప శి నరన్ను-- అనంగ సరస్సు. 

తే. ఫణశినరన్ఫ్సుఏతం బివి $ ఛభవరభనరి 

నోభికోధితంబు 'భ వహా్ రాభిధంబు 
నవని. గాంచినం గాంచి సూ ర్యాపరంబు 
లం (బమావంబునళకా దై వకీతిం బెలర్సు. 

శ్రీవ (ఇ) భవరధరళిరం = కరిరాజగికశి సన; య... WE యడం బన 

శిరసు చేత. 

గ| అవ్ఫచ్చాస్య నగరన్వ భూపణమేవ నతు దూనణన్ | ఇత్య 
న్య దృ మాదాయ సానందమ్। 534 

వ. మజియేదియేని సి యోపట్టణమునకు భూపణమేగాని దూషణ 

ము గాదు. అని యన్య|తనుం దృష సారించి సానందముగ. 
pe) 
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గ| అహో! ఖలు మమాద్యపచేలిమం భాగ ఛే యమ్! ర్తిర్ 

వ, ఆహో! ఈభాగ భేయము' నాఫూర్వపుణ్యపరి పాకమునకు రూ 

పభేయముకడాని 

పాండవదూత ప్పెరుమూళ్ వర్ణనము. 

పాండవదూత ప్పెరుమాళ్ (వీరు పాండవవంశమున జన మేజయనుహో 
"రాజా వ శంపాయనమునివలన భారత మంతయు విని మాపాండనుడె యె 

యున్న యగ్దునునకు దూత మె సారథియుంనై యుండిన (నీక్చువ్లమూ ర్తిని నేను, 

చే వించవతెనని యెపీకీంపంగా, ఆమునివలన ఈసత్యవత కే త మం దశళ్వ మేధ 

యాగమయాలమున వారినేవ అగు నన విని అకడ శ్లే చేయగా అశ్లే రుకి చీ 
నత్యభామాస మేతుం డై, యాశ్రీకృషస్ణుడే యీవేదకోటివి మానమున ఇట్లు 

నేవ సాయించున్నతండు.) 

నృ॥సురయావతో పగీతః 
(సాతః పద్ధాననొ మునిధ్యాతః 

వ్యాసకృత " యః ఖ్యాతః 

పాండవదూత స్పదృక్పథం నీత్ర్య। 586 

అ. సురయావత-ఉజపగీత్క= దేవయుపతీసమావామయు చేత _ సోత్రము చేయం 
బడువాండును | పొతే; పద్ధాననః = (పాతఃకాలపుందామరవ 3 మొగము గల 

వాండును, మునిధ్యాతః;=మవార్జుల చెత 'భ్య్రానము చఎచెయంబడువాంయను, యః= 

బతే శ, వ్యాసకృ్ళృతౌ= వ్యాసుని బెం జేయంబడిన ఖారతరముందు, ఖ్వాతః=(ప 

ఖ్యాతిపొందినవాండో), సపాండవదూతః = ఆపాండపదూత నామ కృష్ణుండు, 

దృక్పథం =మాదృష్టి మార్ల మును, నీతః= పొంద ంబడినవాండు. 

తా. చేవాంగనల గానమందును, నారదాదిమునుల భ్యానమందును, వ్యా 

సాదిక్ళత భార తాదులందును (పఖ్యాతు.డై (పాతఃకాల తామరసముఐశె 

ముఖమండలము గలపాండపదూత ప్పెరుమాళ్లు ఇప్పుడు మన కనులకు నానంద 

మును నలిగించుచున్నతండు. (అం త్వాను_పాసాలం కారము. 
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క్ల ఖ్యాతుండు వాష్టసకృతినిం 

_వాతఃపద్తాననుంకు ఫ పాండవదూతుం ' 

డాతతమునినం ధ్యాతుం 

డీతండె కనుపడెడు సురసోతీగీతుం డై. 

కృ శానుః క శొను(డు,. 

గ॥ అనుచితకరాసౌ కినుర్గ మనువర్ణ ్దతే॥ ర్ర్శ్రి7 
వ, అనుచిత కరు డగునితం డేమిటి కనువర్ణింపంబడుచున్నా(డు. 

పృథాభువులు = పృథాపుతులు-పాండవులు కుంతి భో జునిసెంపుడుకూంతురు 

కుంతి అను పాండవులతల్లికి పృథ అని సొంత పేరు, 

వృ॥ సక లజగ తా మిోశానోపి స్వయం విగత(ియా. 

మిద మనుచితం దూతో జాతోయచేష పృథాభువామ్ 

క మిహ మహతాం హృద్యా ఖవ్యోతపోతనికేత నే 
చిర మధిపతే ర్భాసాం దాసానుదాసతయా స్థికిః॥ 588 

అ. ఏషః =ఇకీ(డు స్యయం= తౌన్కు సకలజగతాం = సమ స్తలోకముల 

కును ఈకశానో౭_పి=[పభు వయ్యునుు విగత శియాం= విడిచిపోయిన సంపదలు 

గల్క పృథాభువాం=పృథాపుతు లైనపాండవులకు, దూతీః=దూతే "గా జూతీః = 

పుట్టినవాడు (అనుట) యత్ =ఏదో, తత్ ఇదం=ఆయిది, అనుచితం=తగినది 

"కాదు. భా సామధిప లేః = తేజోధిపతియైననూర్యునికి, ఖదో్య్యత పోతనికేత నే = 

మిణుంగురుప్రురుగుపిల్లలయింట్క, చిరం = బహుకాలము, దాసానుదాసతయాజ 

దాసులను అనుసరించుదాసునితనముతో, స్థీతి=ఉండుట్క, ఇవా = ఈలోక 

మందు, నువా తాం=గొప్పవారికి, వాద్యాకిం= మనోవాగమా ? (అను పొసా 

లంకారము). 

తా. ఇతండు సకలలోకములకును (పళ పయ్యును,; తౌను ఐశ్వర్య మంత 

'యుః- దొలథిపోయినయాపాండవులకు దూతగా నుండుట, సూర్యుండు వీల్ల 

మిణుంగురుపురుగులయింట డాసానుదాసులడై యుండుటయట్టు లున్న యది. 
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తే, జగదధీశుండు తాన |క్రోవిగతు లైన 

పాండవులయింటిదూత మె $ పాటుపడు న 

నంగ, జ్యోతిరింగఇమందికీ రాంగణమున 

నినుండు దాసాను దాసు. డౌ శే ననగ నొకశు. 

టి. జ్యేతిరింగణ ములు= మిణుంగరు పురుగులు, (శ్రీవిగతులు =ఐళ్నర స్టవ్ విపి 

నులు మందిరాంగణమున= ఇంటివాకిట. 

వి శ్వావసుః.____వి శ్వావనువు వ 

గ॥ పురోభాగి౯ భగవద్దుతెషు డోవమనీషయా భవానేన దూ 

ప్యతి॥ ర్లీ9 

న. ఓపుకోభాగీ ! ఈభగవద్దుణములందలి నీషోప మనీవచే నీవే 

యిట దూవ్మ్శంపంబడయెదనవు. 

 ఈఈూయతా మేతత్ ...___ఇది వినంబడుం గాక. 
వృ॥క విత్వస్య గాంభీర్య మాదార్య మృద్దేః 

_పభుత్వస్య శర్యం గురుత్వస్య విద్యాం 

ముహావంశ్య తాయా స్పదాచారపూ రిం 

మహ_త్త్వస్వ్య సౌలభ్య మాకల్స మాహుః॥ 540 

అ, కవిత్వ స్వజ=క వనమునకు, గాంఫీర్యం గ ంఫీరగుణమును) బుిచ్లైః= సంహ 

దక్కు ₹ "దార్యం=ఉదారగుణ మును, (పభుత్వస్య= _పభు వగుటకు, కెర్యం= 

శూరగుణ మును; గురుత్వ స్య=గురుబగుటకు, విద్యాం=విద్యను; మహావంళ్య 

'తాయాః=గొప్పవంశ మున 6 బుష్రేనవానిగుణమునకు, సదాచారపూ _ర్రిం=మంచి 

యాచారసంపూర్ణ తన్కు మవాత్త వ్ర్స్య = గొప్పత నమునకు, సాల భ్యం=సులభ 

గుణమును ఆకల్పం=ఆభరణమునుగా, ఆహుః= చెప్పుదురు. 

తా. "కాప్యక వనమునకు గుళాలంకార వ్యంజనాదులతోడి గాంఫీర్యగుణమె 

ఆభరణము, సంపదకు సమయానుసారముతోడి దాతృత్వ్యగుణమె ఆభరణము? 

(ప్రభుత్వమునకు నిశ్శతుకత (ముతోడి శూరత్వగుణమె ఆభరణము) గురు వగు 

శో 
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టకు సర్వవిధములతోడి విద్య త్త్వగుణమె ఆభరణము, సత్కులజన్మ్మమునక 

శా స్త్రానుసారముతోడి సదాచారగుణమె ఆభరణము, మవా త్ర (మునకు ఆ 
లపై అఆణంకవతోడి సాలభ్యగుణమె ఆభరణము అని యంద అందురు. 

. కవితకు గాంభీర్య్టశేకలనము కై వడీ 

ధన సమృద్ధికి దాతృశతనము తరము 

_పభుతకు శౌర్వనంగ పకటనప పగిదిని 
గురుతకు వి ద్యాభిశనిరతిగతిని 

నభిజనమునకును శ నాణారమునువ లె 

బలిమికి బలహీనశేభరణముటులు 

వాణిక్షిని న్యా+క రణముక రణిని 

సంపాదనమునకు ఫ్ సద్వ పియంబు 

. పోలెం బోల నాలోకింప శే నాలకింప 

నుహినిమహివుకు సౌలభ్య $ నుహరవహాంబు 

ననుగుణం బనుం గద? యే ? యనువు గాగ 

జగదరదధీశునికరుణయే 4 యగణితంబు. 

ఓ. అదే=ఆచెప్పినజేఅంత, అనువు గాగ౯ =అనుకూలమగుటకై , అగ: 

తంబు= లెక్కాాంపంబడనిది. 

గ॥ ఇ్రత్టపరత విమాన మానయక్- సానందమ్॥ ర్శ 

న. అని మణ్ొక్క_(పక్క_కుకా విమాన మానయించుకొంచ 

నమందానందంబున. 

కి విజయరాఘువవర్ద నము. 
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శ్రీరాములు తనవా స్తముతోనె యతనికి దవానసంస్కా_రము చేసి తోడనె 
యారావకాది రాక్షస సవిజయమున కై పోయి అంతయును జయించివ వచ్చిన యీ 

విజయరాఘపస్వామియే యిప్పుడు నీజటాయువుతీర్థ తీరమున ఆ తిరుపగళ్ 

కుల్రిలో నే సేపసాయించుచున్న వారు. + 

వ్భ॥ విక చరుచిరపుండరీక వండ 

ద్యుతివుుద మో చన లోచన పభావః 

జయతి విజయరాఘవ స స్పఏమష. 

శర్మచితిర గృ ధ సరోవరోపకం కే॥ ర్42 
అ. వికచ-రు-చిర - ప్రుండరీకహషండ - ద్యుతి -మద- మోచవ- భోజన, _పభా 

=వికసిం చిన'దై _సొగసెన_ తెల్ల దామరల సమూవాముయొక్కృ_- కాంతులయం 

దరి. నక్యయుసు వ దంచ కన నక. ద. ర్త పము కలవాండైను సఫఏ 

ఉపకంళే =ఆతి పరిశుద్ధమైన - జటాయు సర శేష స్ట్రముయొక్క_ - సమీప, పడేశ 

మందు, జయతి= సర్కోరస్టుండుగా నున్న తీయు. 

వః=ఆయా, విజయ రాఘపః= విజయ రాఘవస్న్వామి, ఈుచితర. -గృ(థ సరోవర 

తా, ఈజటాయుతిర్థ తీరమందు ఈవిజయరాఘవస్వామి పూచి "తెల్లనైన 

'తామురలకం కు మించినకన్నులయందము గలిగియున్న యతే (డు, 

ఆ, ఉదయసమయసముదిశతోదరారుణవమునో 
హరసరోజరుగపీహారదీర 

నయనయుగళు. డీవిశీజయరా ఘనుడు గృ(ధ 

నరసి దరసి యిందు * జయము. చెందు 

కించ..__వముజీయు,__ 

నృ॥ సంపాతిసోదరనర _స్తటనం[ పరూఢో 

భా త్యద్బుతో విజయరాభువషపారిజాతః 

శాఖాత లే రుపరి సద్ది రుదీత్యు తే రానా 

యస్యాధవవ సకల స్సుమనః_పపంచః॥ ర్4తి 



త్త పై విశ్వగుణాదర్శ ము 

అ. సంపాతినోదరసర స్తు - సంపకాఢః = సంపాతిస పకోదరుం డైన 

జటాయుసర న్రీరమందు- పెకి లేచిన చై, యఃజ=వీది శాఖా లేః= శాకఖులమొ 

క్క్ళ_- వేదశాఖలయొక్కు_ - " సమూవామునకంశే, ఉఊపరి=మెంగను - ఉపనివత్తు 

లందును, సకల:= సమ స్తమైన, సుమనః-ప్రపంచః= వుస్పయులరెమొక స _ దేవత 

అయొక ్క_-సమావాము యస్య=దేనియొక,-, అధఏవజ[కింద నే స 

త్పురుషులచేక, ఊదీక్యు తే= చూడ(బడుచున్న దో; సః అద్భుత; =అట్టె అళ్చ 

ర్యక రమైన, విజయరాఘవ పారిజాతః= వీజయరాఘవస్వామి అనెడి పాదిజూత 

కల్పవృక్షము, భాతి= పకాశళించుచున్న ది. 

తా. ఈజటాయు స్తీర్థతీరమందు కొమ్మల నుండవలయు పువ్వులు కొ 
9) ర 

మ్రల కంనను, ఆకొమలు చెట్టు పెం నుండవలయు నని చెట్టు క్రిందను నుండు 

లోక విరుద్ధమైన యాపాకిజాతే కల్పవ్భ క్ష మున లె; ఈవిజయరాఘువస్వ్యామి డూ 

ర ప్రలోక సకల దేవతలును తనపాదా (కాంతుల యుండగా, సకలోపనిష 

తులకును ఆళ్వలాయనాప స్తంబియాది సకల వేదశాఖలకును (కిందుల౬ గాక, 

శిరోభాగములండె (పకాళించుచుండును. 

"తే, తత్సర _స్తీకసర్మ ప్రవృగీద్ధంబు ఏిజను 

రాధువావ్యాయపారిజాక తాగ మంబు 

శాఖలను దానె వికసించి 4 సక లసుమన 

సులకును వికాసము సృపాదశములనె కూర్చు. 
డివి. అగమంబు=నృక్షము, కాఖలను=కిొమల చెడి ఆశ్వలాయనాది వేదళా 

ఖులందు, సుమనసులకును= ఫుష్సములనెడి దేసతలకును, స్వషపాద ముల నె=తనవే 

శ్లనెడి పాదములం టె కూర్చుక్ =కలుగంజేయును. 

గ॥ పున స్పభ కి(పకర్షం జనానుద్దిశ్యభోభో భక్తిము_క్షిపవేప్పవ 

ఇదం (శుణ్వంతు భవంతః॥ 544 
వ. మణుల మజీయును భ క్రిం గావించి జనులను ద్దేశించి రీవూో 

ఛ_క్రియుఖణా ము క్రియు౯ గోరువారై మిారు దీని వినువార 
తాదురుగారక' | 
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)॥ కం కుతా (శిత వాత్సల్యం 
కుఆం విజయ రాఘవమ్ 

నమ స్కు_రుత యో గృ! భం 

ను ముస్కు_రుత చాహతః। ర్4ర్ 
అ. య=సీ, విజయ రానువః=విజయ రాఘవ స్వామి, గృ_థం=జటాయుం 

సం3 యావాక్కొ=దవానముఐలన, సమస్ము_రుత=సంసాూ_రయుచే సెనో; తేం= 

3 > కొ, శుత-ఆశిత-వాత్సల్యం = (శసిద్ధ మైన-ఆ(శికులయందలి- (పేను, గల 

ంకాటీరులడైన, విజయరాఘవం =విజయ రాఘపస్వామినిి నమన్కు_రుత్ =నమ 

"ర-రము చేయుడు, 

తో”. ఆ శితవాత్సల్యము ప్రనిద్ధమై జటాయువును దవానసంస్కారమును 
ఫిన్ ఆదా పజయరానువస్వామిని నమసాప_రర ము వేయుండు? 

ముతా రు జటాయువు శుచిసం 
ఇప్క్కకు నొనర్చి కృపం గూర్చి $ కడతేర్చిన యీ 
కంఠ విజయరానువు జో 
ఇహా+శ్రున్సు నొనరించి మించి ఫ(_పార్థించుం డోొగిన్. 

॥ అత గృ! ధసర స్తీకే విశ్వ్యపసిద్ధా కాచి దై చి తీ! 6546 

ఆకు జటాయున్సర స్తీర[పచేశంబున లోక (ప్రసిద్ధ మయిన 
చమ కానొక వె చితి కనుపట్టుచున్నది కని'వెట్టుము ని 

|| కక నయాస్థనయా సనూాగ తాభి 

_స్తరుణేధిః పరిభర్ణి తాశ్స ము ద్దాః 
౭వ్భృ థ నుంకుర మత చేవశ క్యా 
జనరు మాసాం పులకాంకురై ః ఫలంతి॥ ర్4'7 

ఇద. ఆాతే=ఇక్కు_డ, తనయ- అర్హనయా = ప్రతుల విషయమై - -ప్రార్థనవేక, స 

"౫  -తాక్సుఃవచ్చిన, తరుణీభి=వంధ్యా శ్రీ నీల చేత, పరిభర్థి శాఃచదంచయడిన, 

28 



494 విశ్వగుణ"దర్శను 

ల. చ్తాడిం రాయ య ఎటు భాద జరా. ల దాం నన 
ముద్దు శ్చజ పెసలును, దేవశ కా వ్ ఈ వయ రాఘన ఉవుని పఖౌానము మెల్ ఆఅ 

చ | షల ది ౧ చనుందగ ॥ న 
కురం= మొల క్రై; ఆసాం=నీరిమయొక్క, సుల కాంకురె ౧ సమం:=గ గురుఎ మొలక 

బు ఆల్వాల్ బల టి ల ఇ ఎ టై ఆ న. . 

తోయూాడ, సృథం =నిన్సం పపా ముగ ఫంంతీ సంహ నున్నని 
స 

తా. ఈవిజయరానువ క్నే్యతినుందు. వున్నా నీలా. టస్టల్యపార్థనపై 
వ l 

” WARE న vy జః Uy ౪ న Fan 1 ॥ శి ' చం-చచిన పెసలగింజలు ఆ వివయలాఘుప్పుళషవభొన వతు వల ని అష్ట 

క్ర ప్రలకాంకరయులతో ౮సాడ ఇరుగు యుంగంన. 

సే. సుతుల ని ువచూ శన తాము తే, సుతుల నిచ్చగించుచువ చ్చు $సతులు ర 
+ న్ 

వంధ్య అయినను దంచి యు: ఫ్ బప మయిన 
9 

a 

అసలు ని విసలారి వం 4 ఐనలస వాడి 

క్ a "i క nl "a J 

నలకములతోోన తచ్చ క్రి ములక హోలి, 

అ nF on 
లి Wy గుం. 

గ॥ నిజరూపనుహీమా ననుగూసస్టిగం సౌ ని విదయ రాఘనః కమోా 

డ్య వే 548 

వ, తఇరాపనుహిమల కనుయతావపము కానియునిక ౫లయమూావిజ 

కృళాన ను, 

య నాఫున్స న్వ్ఫు చేకొని కొనియ+కుచు న్నా BM 

వృ1శుక స్సు వోవాంస మయూర వొపహా 

ముఖ[ పగీతో ౫రుజాసనో2_ నా 

మనాబ్టితీరానస సఖాగఇపీ 'వొనం 

ఇడి neg MN is ఈ, కొ 
| ec P గధ సు (౧౪ క్ు "4 || 549 

శ్ అల టం గ గ జట ఖల త 1 
య. ra) జూ ఈం తనయ ర" "సుష్రుటలు, నీరా: wy సో Rp be: ae TOMO ము 

Wud 
OU 

శో జో శో బ్బ ఆ మ య a అ”, శ ఖు నా లల “ Dp 

Mn వాసనా RTC గ లవాంటఉ అయ్యాను; ఫస సుంట ముప నం మనా 

శ్ | Cp, ల ౧ 

af + 
జా ఖా 

రి wy. వూ గడంబడనవాంయయను వొాంసమయూాంవావా- సు బం, పంపు ఇ అంద 

మలి, గుట్టు: ళు “గాలయల్భవాంసవాబుుయం బస్తా శు యయరా జాలు (తు ను బి 

యె 

Kk 

సహ్యణ్యము - మొ నలైన వారి చత సొగడయు పః వాయన. గరుడాసనః? = 
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య బు లో అ న్ ॥ గో అల అష [న సరోంతిశే=గద్ద సరసుయొక్క-జటాయు సర్గ మయొక్క.. సమీపనుందు, 
-ఇతొా ఇంజ నికీని, రం యుదున్నాయు.. | 

తా. గరుడపకీ నెక్కు_కొొన్న వాడు -దిలుక్క అంగ, సెనులి గుంంఘు 
aA న్ / త్స 

“ఇంవోగా6 గలవాది పాొగట్ 2ళలతో గ షగుంట? యము సుండుసట్టు-గా; “చదివిన రా 

షా ఇవ స్వామి తాను శ్నీ రాస్టి వాను డయ్యును, ౫ రుకవావాససు తో Sa ను 

హా ౬౯ శుక మవాగరాషదనుల సో న ులఅనో ను “తలలు టాయు గ erg త్రీ టై; న గి స ల్ a వి ob 

చా సేయుచున్న వాడు, (ఇట శేసాను, పాణిల్ పో గా లోనుష్సు, ) 

క్త ము న్స గీతుంజ్సు పవాంసవముయకా 

రగ మాపక వాహముఖ్యుళలకును (బగీతుం 
డక గరుడాననుం డాసను 

నక లశ న నధిశ యుండు గ! భశేనరసి వపి*చున్ . 

వేద సక్లలశనిధిశయుంయపు = అమ్భృళకలశఘునోం గూ ుొన్న ను సుం 
Gr 

కాం చుస సము[చదమందు ఛయనించువాంే క న నియ 9 సు షా +? య్ ye 

సిళొ౦నసుః._._. ఏ౪ (ననువ్ర, ___ 

౫1 తే చెకద్షయాస పయోని భె గస భూవణ మేవ॥ ర్5్(} 
ఇన ఆయది "యోదయాపరోానిధ్రిః భూసపణనే “కొని దాహ 

ణము కాదు, 

వన్చు 1౨ తై తెద్భ గు త్రమపదే తేముసః పు నా 

దసామరయ యె ప్యతులసూరిభి రడ సి వేపు 

అ తాపిరాస హారి" రహ చిరం స రాణా ౧0 
జ " చన జో ot న్న 3 a న. /౯ శో || ద్భృ ఫం వ తొర్థయిను మప సృ "ఇసుక ౧! 9౫1 

అ, తమను సరసా్ =లిబానమునవం కేం జీలుగ, ౪ స. rng లాటే a 
] “0 oo _ ఊోెలంగిపోయిన-.సకలవోనష ములు గల టై wT es Mr ni ర అతి టెలీ య అలంటి (గ బుక 

ష్య సుయ" మసనవమందు, ఆతుల యుండ! ఫింజసే ఇ 14 త! సంకా a న్ు సంగం mw ల! గ న. a 

టె 
రాగ: 

ము నా అర్భింపంబడువా:డ డయ్యుస; ; గ శి ' wy శ గో సుక Qn, జు సృ గు సార గే kes) 
రల 
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వాలడైన, ఏవహారిఃజ ఈ విజయ రాఘవస్వామి, నరాకణాం=భ కులకు, దృృస్వైంజ 

దృష్టీని, కృ తార్థయితు మేవ= సఫలపజుదుటశే, అ(త=ఇక్కొ_డ, చిరం=బహ్కూ 

కాలముగ, ఆవిరా స=ఆవిర్భవించియుం డేను. 

తా, అజ్ఞానులకు దూరముగా అఖిలదోషపరిహిరకమై యుండు నాపరను. 

సదమందు సకల సనకాది మవార్దుల చె సమర్శ్చింపంబడుచుండు నా స్వామియే 

ఈవిజయరాఘవస్వామి యై ఇక్కడ సేవించు వారి న్మేతములను సార్గపజచూ 

చున్న తంతు. 

తే. అటు తమంబునకుం బరంబు $ నయినయట్టి 

యు_త్తమం బయినపదంబు క్ట హా త్తినట్టి 

తనదు వె కుంఠ మున సూరిగవినుతుం డయిన 

శాంయే యిట్లు చూప్క్టై] భూరిదయను, 

గ॥ (ఇతి దఖీణతో విమానం (ప్రస్థాపయక౯హార్భ మ్) 552 
వ. దక్కి_నపుదిక్కు_నకు౯ విమాన వరానయిం-చుకో"ం౦చుకా హర్ష 

_పకర్ష ౦బున॥ 

టీరనదీవర్ట నము. 

క్రీరనది=పాలేణు-- ఇదియు ఆశ్యాదిస ప్రమహానదులలో నొకటియె చెం 

గల్బట్లు మధురాంతకములమధ్య పాెఅడియేటు. 

ఇయంహి.---ఇది గదా..__ 

వృ॥గంగా సింధు సరస్వతీ భఛభవహరా తుంగా పతంగాత్మజా 

రంగాభ్యాశ తరంగిణీ వ దఫఘతత్యంగారభంగావహో 

శుగ్ధా రాశమనీ మనీవీ.జన తా రబ్ఞావగాహో ముహు 

ర్కుగ్ధానా మపి శుద్ధిబుద్ధిజన నీ దుగ్ధాపగాదృశ్య శే॥ ర్ర్క్ 

అ. గంగా...నహా=జగంగ, సింధు, సరస్వతి, పాపనాళని, తుంగభ ద, 

సూర్యతనయ= యమున, కావేరియునలె, పాపసమూవావనెడ్కి కొజవులకు, 

భంగమునుు కలుగంజేయునదియు, శక్ _.ధారా.-శమనీ=కోకశముల- సమాూావా 
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మును-శమింపంజేయునదియు; ముహుః = పలుమాటుు, మనీపి.జన తా- ఆరబ్ధ- 
అవగావో =విద్వజ్ఞనము చేత-ఆరంఫింపంబడివ- స్నానములుగలదియు, ముగానా 

చమవీ=మూఢులకులహాడ, శుద్ధిబుద్ధి జననీ = సదాచారమును సద్బుద్దియును గలి 

ఇంచునదియునై న, దుగ్దాపగా=సాలేజు దృళ్యతే=చూడంకడుచున్నది. 
యా థి 

తా. ఈపాలేటు గంగాదినదులవతె సకలపాపములనుకొ సకలకోకముల 

నుక కొజవులనువలె శమనింపంజేయుచు, జ్ఞానులకు స్నా నానుకూలమై, అజ్ఞా 

నులకు సదాచారము సద్భుద్ధియు. గలిగింపంబేయుచును గనంబడుచున్నది. 

టి. రంగాభ్యాశతరంగిణీఇ శ్రీరంగమున కెదురుదికక్క_న నుండునది- కావేరి. 

లే. తుంగ గంగయుంబో అ నుశత్తుంగభంగ 
సౌరి కావేరియుంబో అఆ $ సారనీర 

యగుచుం బొపఘ్న శోకభ్న క యగుయుం గనం 

బడియెం బాబేటు మే లేటుగీపడియె ననంగ. 

టి. తుంగ=తుంగభ ద, ఉత్తుంగభంగ=పొడ వై నఅలలు కలపి సౌరి=నూ 

సతవయ-యమున, సారనీర= శేస్థ మెనజలమయు కలది. 

కించ... మఆణియు,.___ 

వృ॥ నును దుగ్గనది ధనదీకృత మ 

జ్ఞన్మానవా నవాంభోఖిః 

బుధజూతనుతా తనుతాం తను తాం 

తను తాపహృగ్ధ నాఘా నామ్॥ ర్ర్ 4 

అ. నప-అంభోఖిః= (కొ త్రజలముచేత, ధనధీకృతే-ముజ్జిత్ -మానవా = కుబే 

ఈరుండుాగాయ జేయంబడిన- స్నానము సేయుచున్న - మనుహ్యులుక లదియు, బుధ జాత - 

నుతా= పెద్దలసమావాము'వేత - స్టో త్రఘ చేయంబడినదెయు, తను తాప-వాళ్ = 

శరీర తపములను-హరించునదియు నె నృదుగ్భనదీ= పా లేజు,మమ= నాయొక్క_;, 

ఘన-అఘానాం=గొప్ప-పాపములకు, తనుతాం = క్షీణత్వమును, తనుతాం = 

చెయునూగాక. 
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తా, ఈపాలేజు, తనలో స్నానము చేసినవారి తాప తయము లణంచి ధనదు: 

లను జేయునోక్లే మాపాప తాపములను నె త మణంచి మ్మ న ళ్షే చేయునుగాక * 

ఆ, సీ్భయతోయ మాయం? వేయం దానంబు6 జా 

నేనినేని వాని బూని పోని 

తాప మావి నాపీతతినిం బోయోపుంబో 

వీరనది నివిశుం 4 జేసి వాసి 
టి, ఓంయక = మెల్ల మెల్లగా), తౌనంబు= స్నానము, తాక = తా ను, ఏని నేనిక = 

ఎవనినై న, పోని=విడిచిపోని, ఆపీ=నిలివీ వోంజోపుంబో= తొలభంజేయును 

పో? “నిిళుకా =నపనిధిపతి మైన కుబేరునిలా, వాసేక్ =(కమముతో. 
| కృ శానును. 

గ॥ భవతేేవ మధాప్వ్యస్యాః వీరతరంగిణ్యా విధినా కృతా నీర 
సనతా॥ ర్ర్ర్ 

వ, అట్టుండిన నుండవీ ? ఈశీరనది కీనీరనసత యానీకజాననుచే 
తనే కలుగంబేయంబడియె. 

నృ॥ కాలువ్వు లేశ విధురా _ 

మధురా౭_పి పరౌరానది 

రోచతే సాధవే యుకా 
నోచే ల్లవణసింధునా॥ ర్ర్6 

జాతా. 

టె, పయోనపీ=-ఈపా లేటు, కాలుష్య లేశవిధురా = మాలిన్య ముయొక్క్ల 

అణుమా్శ తము వె నను విడి డిచిన దై ) మధురావీ= మధుర మైనన య్యునుు లవణ: 

సింధు నా=ఉప్పుసం[ దముతో, యుకా= కూడినది,నో చేత్ = కాటబేని సాధవే= ' 
సత్పురుషునికె , రోచతే=రుచించుచుండును. 

(oe 

తౌ. ఈనది నిర్మలమై మధురమైయును, ఉప్పుసందముతోం గూడకున్న 
యెడల సత్సురుహపులకందణుకును రుచియించునదియే యగును. 
క, కలువము తేశమె యయినకా 



పూ 

“బెప్పుణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్వేతిహాస సహీత ము, 489 

“లని దయి తీయందనను $ గలిగిన దయినళ గలియునిావై నిధినువ్చెనం 
గలయం బయెనానది తుచించుః శ గద ? సాధుశక్సున్ , టొ. కొలింయని జేకా_ళ్ర్రియకండ నుండునచెయేన్సి కలయక =అంతే టను. 

ప శా్యవనుః, ___విశాం్సవనువు 
1 గుకామకి దోపతయా భాణని! లర! - గురాముువ్వుుస్తూడ్ర దోవనమునుగానే పలుకాడు చున్నాండవు. 

యత$ః.___ ఎందువలన. 

ఘకు కూతి ధియ మితి స్మరంతి బుథాః॥ ర్ర్రి 
అ. సవూణగిత్ర సెంధుని= చేరినసము వము గలదియు, సాధుని=మంచిదియు 

వన, ధున్జఅే= ఏటినీట, కృచన= ఎక్కడ నై నను స్నానం=స్నానము పంక- 
ఏలేపం = షాక ముమొక్క్క "గాని అడుసుయొక్క గాని నాశ మును, కలయితి = చే 
హముచున్న జ, థియయం =జ్ఞానమునుక్ , సంఘటయతి =కూర్చు చున్నది; ఇతి=అ 
ను, బంగనౌక ద పెద్దలు, స్మరంతి =తలంచుచున్నారు. 

తా. “౯ సముదాానదీస్నానం నరాణాం శుద్దెబుద్దిదమ్ ” అన్యుపమాణము 
ఇులన, ఎక స_డనైన, అక్కూడలిం జేరిన చక్కొ_ నియేటినీట స్నానము చేయుట 
యే పహాకుకు ము కి యు, జ్ఞైనసంయు క్త యుక్ గలిసించుచున్న ది యు పెద్దలు 
బపుడు రు. 

క. ఒన్-వోం గలసినం గడలి౯ా 
సక లాభఖునిదాఘములకు * శావుక వుయి వా 
యయ కెసంగు నదిం (గుం౦కిన 

యెజఖాలాకేల కలరు బోధ $ నుందురు బోడ్డల్, 



440 విశ్యగుణాదర్శము 
oo) 

కమయి=శనియింపంజేయునదిమొ. 

గ॥ (కించి ద్దహీణతోజ భి కమ్య్వ॥) ర్5్0 
వ. కొంతయంతరంబు దవ్ష్నీణంబునకె యతి[కమించి, 

'చావోనదివర్జనము. 

వృ॥ మాహోదిదోషరహీ తాం తటవాసిచేహీ 

వ్య్యూహాయ కానుపి మతిం మవాతీం దిళంతీ 

స్వాహోకరోతి దురితాని శుభ పవా హా 

ర్చాహోనద్ బుధసమూహకృ తొవగాహ*। 560 

అ. తట-వాసి. దేహి- న్యూ హాయజ=తీరమందు-పసించుచున్న - జీనులయొక్కొ_- 

సమూవహామునకై , మోహ-ఆది-దోవ.-రహి తాం= మోవాము-వెందలుగా6 గల 

డానిపలని-దోషములు శేనిదియు, మవాతీం=గొప్పదియు నైన, కామవీ=ఒకా 

నొక, నుతిం =జ్ఞాన మును, దిశంతీ = ఇచ్చునదియె, బున సమూహా- కృతే -అవగా 

పహో=జ్ఞూనుల లసమూవాముచేత-చేయ.బడివ- -స్నానములు గలదియెన, బాహోనదీ= 

ఈబా హాోనది, శుభ(పవాహెః=శుద్ద యులై న వెల్లువల చేత, దుర తాని=పాపము 

లను, స్వాహాకరోతి=నాళ ము చేయుచున్నది. 

తా. ఈచాహోానది తనతీరమునందలి జీవులకు సకల మోహోదె దోషవార 

మైనజ్ఞూనము నిచ్చుచు, వారివారికి తనలోని స్నానయలచేతను సకలదోషము 

లనుకొ తన|పవానసాములతో పరిహారయు చేయు చున్నది. 

క, మోహాదిరహతవుతి స 

ద్యూూ ిహోన కొసంగు దొసం సశేమూహోని కహో 

స్వాహా కారము చేయును 

బాహోనది కృత బుధానుశభవభువనం బై, 

ట్. మోహాదులు=అరిషడ్వర్షములు - మోవాకామ. కోధలోభమదమాత్స 
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ర్యములు, కృత -బు ధానుభప-భువనంటై = చేయంబడిన-పెద్దల అనుభవములో జి - 
లోకముగాని.జలముగాని గలదియొ. 

షా 

గ॥ అస్యా కో త్రరతీశే శోోతియో త్తంన నివాసయోగ్వ స 
మగగుణోజనా వ్యగహార స్పం లకు తే! 561 

వ. ఇట ని త్తటినికి ను త్తరంపుందీరంబున (శో(తియా తంనూుకు 
MR | వావ టా వావ్ 

నివాసయోగ్వ మై సమ్మగగుణహారంబుగ నీయ్మగహోరంబు 

క నంబడియెడి. 

టి. కో|తియ-ఉ క్తంసులకు = వై దిసలలో-శిరోభూవణమైనవారిక్కి సమ 

(గ గుణహారంబుగ = సంపూర్ణ మెన సద్దుణములె హారము"గా6 గలదె గా. 

(కఈబాహోనది సమిపమందలి కాంచీపురముచేరువ అకళాణిపా మున 

అ[గహారము-- ఈ ఆ_లేయాన్వయసంస్క్బృతీక వి=వాసస్థానము.) 

పశ... చాడు, 

వృ॥క న్లానందకర స్ఫుర న్మభుకర వ్యాహార బాహాపగా 

రోధ వ్యాఖమరంద తుండిలపయఃక ల్యాణకుల్యావ లే 8 

ఆత యూన్వయవిద్వదధ్వరహవిక్షంథఛానుబంధార్ప్చిత 

వే మోభాత్వరశాణివాలఇతిహి (గామోభికామో భువి[ళ62 

అ. కర్ణైనందచకర-స్స్ఫురత్. -నుధుకరవ్యాహార- బావోపగారోధక్శాఖి - మ 

రంవతుందిల-పయః -క ల్యాణ-క ల్య్యా- ఆవృత: = చెవులకు సంతోపషకరమైచపకా 

శించునట్టి -తుమెవల రుంకారములతోడి _ చాహానవతీర సృృక్షములయందలి - 

తేనెల చేత నిండియుండు-జల ముల వేత _శు భక రమైన-కాలువలచేత _ చుట్టంబడీ 

నదియు,  ఆగకేయాన్యయ- విన్భత్ -అధ్బర- వావిః-గంధానుబంధ - అక్పిత శే 

మః=ఆ|కేయ గోతమందలి-విద్వజ్ఞనులయొక్క_-యజ్ఞ ములయందలి-ఫురో డా 

శాది వావిర్బాగ ములయొక _-గంధ సంబంధము చేత_ కలుగ జే యండి నక్నేమయు 
శీ a 

గలదియునె నృ అరళాణిపాల ఇతి (గాము=జఅరశాణిపా శేమన్నగామము, ఛుది= 

భూమియందు ,అఫి రామః=నుసోనారమై,భా తిహిః= ప్రకాశించుచున్నది గదా? 
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తా. ఈ బాహానదె "కాలువలగట్టులలోని చెట్టుల పూవుల శకేనాధారలతో 

న్కు తుమ్మైవల రుంకారములతోను, ఇందలి ఆ|తేయగో్యో తజు లైన విద్వజ్ఞనులు 

"చేసెడి యజ ములయందలి స్రరగోడాశ వపాదుల వాసనలతోను ఈ అరళాణో 

పాశ మన గామము అఖిరామమై యున్నయది. 

నీ బాహానదీతీర శ బహు లభూరువాముల 

కుసునుర సంబుల*ేకుల్య అవురి 

వినువారిపవీనుల $ కతు మోద మొనరించు 

మధుకరంబులగానీమహీమ కలిగి 

ఆ(లేయకులమున శ నల(శో[తియులు సేయు 
మఖములహోేముధూ ?మములు సెలలి 

వేదశాసా భాసీవాడం౦బులను మేలు 
షష ౯ 
ఘూపంబుతే మేలుశకొలుపుం. లగుచు 

"లే. దినదినంబును నూర నూశ*తనము గాం 

జరులవమునములం దముపుచు. శే జనువిశాల 

లీల నురశాణిపాలె నాంశ్ జాలి మేలి 
(గాము మభిరాము మెనది + కంశు భువిని. 

కించ,.___వముజతీయు.___ 

వృ! సాధర్ట శేసరయూ వేత 

స్పా కతనగర(శియమ్ 

అ గహారోవహ త్యేష 
రఘు శాథాభిరశ్నీ తః॥ 568 

అ, సాధు-అ( గ సర-యూప-ఇతః = సత్పురుషులలో-(కేస్టులె న ఆతేయు 
లయొక్క_-యజ్ఞ్ఞ స్తంభముల చేత-కూడిన దై -సాను-అ(గే-.సరయూ-ఉా పేతం = 

చక్కాలా-అ్మగభాగ మును-సరయూనదితో -కూడుకొన్న దై , రఘునాథ-అఖి 
రక్షీతః= కవితం[డియైన రఘునాభుని చేత. (శ్రీరాముల చేత. రక్షింపంబడిన దై న 
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ఏషఅ[గహారం=ఈయ[ గహారము, సా కేతనగర-శ్రియం= అయో ధ్యాపట్ట ణము. 

యొక్కొ.-శోభను, సవాతి=ఐహించుచున్న ది. 

తె. ఈయ[గహోరమయు సత్పురుషులు చేయు యజ్ఞ ములయూప సంభముల 

తో కూడి, కవితండ్రియైన రఘునాథ దీక్షితులు కాపాడునదియై; ఎదుట 
సరయూనదితో కూడి, [శ్రీరాములు కాపాడునదిమయైన అయో ధ్యాపట్టణము. 
వలె నున్నది. 

క. ఈనరికి నగహారము 

తా సరి రఘునాథరవ్షీశతమ మె సిరి కి 
టాసరయూశే ఐబతవు యె 

భాసుకసాకేతనగరికపగది నెసం7న్. 
టి. తాసరి= తానుసకి యూపేతమమై=యజ్ఞ స్తంభములతో చేరినదిఘె. 

నీరికి ఇట్లు, ఆసర=ఆ| శయయు. 

గ॥ కించి ద్విమాన మున్నమయ్య నద్యోః సార్భ్వద్వయ మవ 
లోక్య సశ్రాఘుమ్॥ 564 

న, విమాన మించు కెగయించి శ్రాఘాసహితంబుగ నాయేజుల. 
యిరుతీరములనుం గనుంగాని, 

వృ॥చారుగుక స్స ణ్ఖి 

రుషూ చాహానదీప స్ పయన్విన్యోః 
ఉష పకళూల వ్నగహారా 

ఉద గహారా ఇ వాన నెర్భాంకి। బ్6ిర్, 
అ. చారుగుతై = వమనోపా రములైన గుణములవలె దారములు గల, స 

హారములవలె భాంతి= పకాశించుచున్నవి, 
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తా. మంచినూూతములతోం గూర్చిన సదత్నములతో ఈభూమి అన 
న్టిికిం జేక్చిన ముతా గ్ర హారములవలె ఈరెంగడునదుల గట్టులలో సద్దుణము 

తోంగాడిన సత్చురుషులతోం జేకియుండు అగహారములు (పకాశించుచున్న & 

జే, సారగుణ సన్మణుల: గూడి 4 సకలజనుల 

యెదకు బాహానదీ పయో+నదులదరుల 

న్నగహారము లించు నుశదగహా5 
ములుగ నిలనెలంత కొటంచు * ముదము చెంచు. 

కృశానుః కృశాను(డు....... 

స [అమూ౯ా (గామా౯ా కథధంకార 

నుగహారాకా (పచతతే 
సువ్ఫ త్రము కారహితా 

య దేనా సనా శీ తాజనాః॥ 566 
అ. యత్ =ఎందువలన, ఏనాక్ = ఈ గామములను, ఆ శితాః=ల శ యిం 

చిన జనాః =జనులు సువృ త్త త్తము కారహి తా సు=చక్క_ నై) వృ త్త=గుండ 
నెను ముకా౭ముతెములతో, రహితాా=లేనివారొ? స సువ్ఫ త్త=మం చినడవడి 
కలు కలు ము క్స్ =యు  క్షపురుషులతో, అరహి తాః= లేనివారు కానివారొ?తత్ 
అందువలన, ఈ అమూక్ష =అట్టి ఈ (గామాక్ =|గామములను, అగహారాకొ 
= అగ హారములనుా, కథం కారం=ఎట్టు? (పదక్షతే= చెప్పుచున్నారు? 

తౌ. ఇక్కడి జనులు మంచినడవడికలు కల ము కృపురుషులతోడం గూడ 
మి లేనివారయు యును, మంచిము _తేయులు లేనివానై యుండలూా, "ఈ్టగామము 
లను అ గహోరములని యెట్లు చెప్త పొచున్నారు ? 
క॥ కని యీ[గామంబుల నిటు 

లనుదు రె? బుధజనులు న(౫శీహారము లనుచుకా 
జను లిందుల( గలవారలు 

మునుకోని కనుంగాన సువ్ఫ త్తశము కారహితుల్. 
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టి, అగహారములు=అ(గమందు ముకాహారములునలె (గృవాములు)కలవి, 

నువృ త్తముకారహితులు=సవ్వ _క్రేయుల చెత విడువంబశివవారు - బొత్తిగా 

లేనిజారు, మునుకొని=ముందుపడి. 

విశాగవసుః, _నిశళాానసువు..... 

గ| సఖే ! భవతా స్తుతిశేవ వపాం భంగ్యంత కరేణ కృళేతి మ్య 

పామి తుప్యామిచ |] 567 

అ. సఖే= స్నేహితుడా ! భవతా=నీచేత, ఏపాం=వీరియొక్క_, స్తుతిః 

ఏప=స్తోత మే, భంగ్యంతరేణ= వేజువిధముగా, కృ తౌ= చేయబడినది. ఇతి= 

అని, మృస్యామి=విమర్శించుచున్నాను, తుష్యామిచ=సంతోషించుచున్నాాను. 

వ. సఖా! నీచేతిసుతియె న్వాజ స్తుతివిధమున6 చేయంబడుచు 

న్నయది యని పివుర్శించుచున్నాను. మటియు హర్షించు 

చున్నాను. 

తుండీరనుండలవర్హ నము. 

ఇ. తుండీరమండలము=తొండమనాడు. ఇది కంచికిని తిరుపతికిని నుధ్య 

(పదేళము కాక, ఊ త్తరఆర్కాడు మొదలు 'చెంగల్పట్టుతోను ఉశ్రసెరుంబూ. 

దూరుతోను దత్నీణఆర్కాడువజుకు చెరియున్న (దవిడదేశభా గము. 

గ॥ అథ సర్వతస్తు ండీరవుండల నువలోక యకా సహన్షాతి లేకమ్, 

వయస్య ! స్ఫుట మస్య తుండీరమండలస్య పశ్యతు భ వాకా 

పావనత్వం రామణీయకం౦ంచ॥ ర్ 68. 

వ. తర్వాత సర్వతోముఖము గం దుండీరనుండలము నవలోకం 

చుచు నతిరేకించినవార్ష ౦బున, చెలికాండ! చూడు? నీ ఏతుం. 

డీరమండలము పొవనత్వము రమణీయత్వమున్ . 

వృ!తీ శేతీ రే స్ఫురతి సరితా మ(గహారో=( తభాయాకా 

అ(గ్య|ోవర్లో ధరణినురుతా మ(గహాశే౭.గహాోరే 
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నేవే ధరణిమరుతాం వర్ణ లే సాధుయజ్ఞా 

యయ శవణనుభగ నప త్రశాస్తాది ఘూషః॥ 56 

అ. అ తె=ఇక్క_డ, సరి తాం=నదులయొక్క, తీశేతీరే=[పతిగట్టున,అ(_? 

హారం=అ గహారము భదూయాక్ష = విశేషము, సస 

అగహోశరే2. గహారే=[పతియగహారమందును, అగ నకి = శెన్ఫమెన, ధరణీ 

మరు తాం=భూసురులె న (బాహణులయొక్క్క_, పర్షః=స మావా ము, స్ఫురతి = 

(వకాళించుచున్నది ; నశఐన్తే=[పతివర్ణమందును, య కయ మ్కు సాధు= 
దు 

చక్క, వర్గ తే=వృద్ధిపోందుచున్న ది; యజే యజే = | పతియజి మందును, 
డు ద య 

[(శవణసుభగః = చెవులకోను మనోజ మెన, సో తళా స్తా) దిభాశేనః =స్యోతములు 
అ ల్లా 

వా సములు మొదలై నవానియొక్కొ_.. ఘోోషము, వర్ల ర్ల తే=పృద్ధిపొందుచున్నది. 

తా, ఆకుండీరమండలవంచు చాహానది మొదలైన నీదులతీరములందు 

అ నేకాగహారములు, అందందు అతి శేస్టమెన (చావాణవర్ష ములు, అందం౦దు 
థర లారీ ౧ 

జ్యోతిస్ట్రోమాదె యజ్ఞ ములు, అంవందు డో _శ్రౌనందకరమైన సో తళాస్తాదుల 

ఘోసములును వర్తిలుచున్నా వి. మో లును ర్లిల్లు ny 

తరు వ్రజ, 

తీ కా నదితీరతీరానం (గాలుశీహారాలువలె న[గహోరాలు వేలు 

హార్మాగహార్మా గహారానర గాలు సారజ్ఞ సది(| పసంభఘాలు ణాలు 

సారజ్ఞ నది పసంఘాన సార $స(క నుమహాసవనాలు (గాలు 

పా రెకాసవ నానసవనానం గాలుశసారతర సో తళా సాదిఘోవ 
ఉం ఆం య 

తె, హోరా గవహారా గహారానక = వోరములపంటి (ప్రత్యగ హారమంచును, 

వాలు=వరుసగ, సారస కమమహాస వనాలు = =(శే స్థమైన (కమముతో (6౧ గూడిన 

గ్ ప్పయజ్ఞ ములు, ను. 

వృ|తుండీరనుండలని వాసిష దుగ్గన నింధు 

డిండీరఖండ నిభకీ ర్తిషు' పండి తేషు 
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ఆప్యాయవాన ముఖలె రవిగీత మేతత్ 

రోచేత ధూకదురితంచరితం నకస్తె] 570 
అ, తుండీరకమండల నివానె షు=-ఈః తుండీరమండలమందు వాసముచేయు 

వారును దుగ్గసింధు డిండికఖండ నిభకీ క్త షు=పాలసంద్రములోని నుజుంగు 
గడ్డలతో సమమైన యశము లవారునై న, పండితేషు = విద్వాంసులయందు, 

ఆష్యాయమానం = తృ వ్లిపడునమై , అఖిలె 5= సకలవిషయ :ఘుల చేతను, ఆవిగీతం = 

నిందింపంబడనిదై , ధూకదురితం=తో లల:రచోయంబడిన దోషములు గలైన, 

ఏతత్ = ఈ), చరితం=నడవడి, క మై =ఎననికీ, నరో చేత =రుచింపంబడదు? 

తా. ఈతుండీరమండలమందలి పండితులు అతి పరిళు న్గకీర్డ కలవా నె యుం 

డియు, వీకినడవడి వేదశా స్తృవురాణాది విహితమై న్తసమై యుండియు, 

ఎవరికి సంతోపషక రులుకాక యున్నారు. 

"తే. జార! తుండీరముడల 4 వుధివసించి 
శీరడిం కమండలశకే ర మంచు 

చతురపండిక మండల చరిత మెవని 

కవని రుచియింప దింపుమె $ నఖలవిధుల. 

కృ ళొనుః..___-కృ శానువు.__ 

౫॥ హంత ! ఏతసి సిన్నంతినుయుగాపి అధ్యరక ర్మాచర తాం అమి 

పాం చరితాని కథవివ రోచే5౯ కొవిదేభ్యః el 571 

న. కటా! ఈక డయుగనుందును నధ్వరకర్శ కర లాచరించువీకల చ 

రిత లభీజ్ఞుల శకెటుల రుచించు? 

నృ! న బుక్విక్సంప త్తి రృచ కుశ లతా యష్టు రనఘా 

నచ (ద్రవ్యం శంద్ధం నచ హృదయశేంద్దిః కలియుగే 

(ప పసిద్ధిం కాంతరేతః పరిమితధనా' హంత ! కృపణా 

వృథా పశ్యాలంభం విదధతి తథాపి కీతినురాః॥ "5792 
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అ. కలియు = ఈకలియుగములో, యషహ్లుః=యాజకునికి, అనఘూ=నిర్హి 
షమైన, బుత్విక్సంప త్రిః=మం|త్రవే_త్హలసమృద్ది, న=లేదు, అనఘాజనిర్లోప 

మెను కళల తొచ= సామర్థ్యమును, న= లేదు; శుద్ధం = =పరిశుద్ధమైన, (ద్రవ్యం ద= 

పోను నవ్య మును, వ = లేదు; వృాదయకుద్దిళ్చ = నృాదయపరిశుద్ధియును 

వజ లేదు తే థోపీ= అట్లయినను, పరిమితధ నాః= అల్బ( దవ్యముకలవారై, కృప 

రైజ్ లుబ్దులెన, శీతిసురాః=బాహ్హణులు, (పసిద్ధిం=_పఖ్యాతిని, కాంక్షంతే 8= 

కోరువాలై, వాంత = అయ్యూ ! వృ థా=వ్యర్భ ముగా, పశ్వాలంభం=పళువధ ము 

న్కు విదధతి= చేయుచున్నారు. 

తౌ, ఈకలియుగములో యజ్ఞ ముచేయు వారికి మం,తమం, తార్ధవే్త త్తలైన 

బుత్విజులును లేక్క తమకు య్ కర లయందు సామర్థ్య యునులేక, ర్ం యజ్ఞ 

సామ్మ గియునులేక, తమకు మనళ్ళద్ధియునులేక, నిర్ణను లై యుండుకేకాక, 

లుబ్బులు నె యుండు నిక్క. ఢ(బావ్వాణులు తాము వీక్షీకులు సోమయాజులు 

అను పేరుమ్యాతమె కోరుచ్చు యథార్థానుస్టానము లేక, వృథాగా చు పాదిపశు 

వధముశే చేయుచున్న వారు. 

తరల. అరుదు బుత్విజు లోజి యాజకశేల కై కాశలి నీకలి౯ 
పరమశంద్ధ 'మొకింత(దవ్యు మశేపంకశుద్ధము చిత్త మి 
టరు దె మనను గించిదర్థులు రీ నక్లు లుబ్టులు నిదరా 

సురులు చేర బసిద్ధాకే పశశనూదనంబున్తే శే సీయుమ్ర్. 

టి. ఓజి౯ =వరుసాూ, శేళలికా =కుళశలత్యమందు (అరుదు) అపంకళుద్ధ 
ముజనిర్మ లమై పరిశుద్ధ మైనది. కించిదర్థ్థలు= కొంచెము ధనమువారు, పళునూద్ 
నంబునె= చుషాదెపళుల + చంపుట నే. 

ఇ. బుత్విక్కులు--వీరు అధ్వర్యులు మొదలు పదియాజు శేదములవారు. 

కించ..___వముజియు..__ 
నృ॥శెచం నాచరితుం యథావిధి కలా శ కాదింజా; కించ తే 

య; ఖలాషచమనాప్ప వాదినియమ స్తంస్రరు మప్యతమాః 
రీ ని 
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క్యామోపాం పునరగ్నిహో_తనియమః క్వేష్టే. రనుష్టానగీః 
కాష్టగ్సి ప్రోనుముఖామఖాస్సపకుకాః కషత్యా౭_ గి షచిత్యాతుసా। 

అ. కించి=మజియు, క లౌ=కలియుగమందు, తే=అద్వి జాః= (బావ్నాణు 

లు, శోచం= శే చమును, యథావిధి=శా స్ట ప్రకారము, ఆచరితుం=ఆచరెంచు 

టక్కు శకాః=ళ క్టికలవారు,న=కార్యు యః= ఏది ఆచమనఆ స్థ ఆడినియమః= 

ఆచమనము స్నానము మొదలుగా గలనియమమ్య తేం= దానిని సరుంఅవీ = 
జాలీ అవి 

తలంపనుగూడ, అక్ష మాఃల్షిలు=శ కృలుకారుగ దా? ఆమాహెం= ఆట్రీవరికి, అగ్ని 

వోోోత్రనియమః= వో మకర్శ, క్వ= ఎక్కడ? పునః=మఅల్స ఇస్టేణ= ఆయజ్ఞ 

ముమయొక్క్శ_, అన ప్రానగీ8= ఆనుషి ంచ.టఅన మాట, కష=ఎక్ళు_డ? నపశకాః= 
అ © 

పళుసహీతము లైన, అన్నిషస్టోమముఖాః = అగ్ని ఫ్రోమము మొదలెన, మఖాః= 

న్ ? షష వ్ CA =r స యజ్ఞ్ఞైను లు, క్య=ఎక్కు_ డడ! సా=ఆట్ల అన్ని చి త్యాతు స్థండ లాదికృ తాగ్నిష్టో 

జ ? =బ . మౌాదియజ్ఞ క ర్థయో! కం త్య్వా=ఎక్కాడిది 

తా. ఈకఠలియుగపు బాొవాణులు పాద్యపముళనాది శౌచమునెన శా 
— ర 

స్త్రియు కమగ చేయందెలియరుగాని, స్నానాశమనాదులగై న జేయందలం 
Pn] 

పర్ఫు ఇట్టు నిత్యనియతకర్శలు దర్శపూగ్థ్ణమాసాదులు ననష్మీంచుట అనమాట 

ణయేలేని వీరికీ స్థండిలవి శేవములతో 6 జేయు పోోనుమ లు అన్నిష్టోమాది యజ్ఞ 

ములును ఎక్కడం గలుగును ? 

కించ. నటి యు... 

తరల. -మతీయుశెచమునాచరింపరు!మా నుదు ర్విధి నీక లిక్రా 

వుజీయు నాచనునంబె శోయరు + వుజ్జనం కాటు చేయ. దుర్ 

మజియు వీ6కినగ్నివోో, తము $ మర్టళిమా[తము శేదు వే 
మజణును నిష్టీయనువ్షితం కాటు 3 మాన్య మన్యముళట్ట లో? 

విశా(వసుః ఈవి శ్వావనున్రు.- 

గీ స్థూలనునీవ ! మృువూ కి మితి భావసే॥ 574 

వ, క్రీనుందనునీపా! మృపాభాషణములె భానించుచున్నా వేల? 

29 



శర 0 విశ పగుణాదర్శము 

టె, మందమనీషా= ఓమందబున్లీ ! మృషాభా సణయులు=అబద్ధ ప్రమాటలు. 

వృ॥ శే ప్లే పే ఛభ్యకపతిగ్భృవ్యూ వి విత్త ముదికం సంఫాద్యవిద్యాః కలౌ 

శ్రద్ధ దొలూక్ (శుకిక ల్పసూ త్ర చతురా౯ లబ్ఞ్వా శుచి నృత్విజః 

పీతం భాగవతీం (పకాశమభిసంధాయా విరుతః (కతూక్షా 

ధీమంతో యుగమంతిమంతుకృత యంత్యంతరు ఖాస్పంతతమ్॥ 

అ. ఏమంత జబుస్టైమంకు లై , అంకర్షు ఖాః=అంతే రాత్త్య యందు ఉను నఖ 

తె వవామ, rN పృభ్యం= శేష్టు లెరవారికుండి, ఉఊచితం= త గుమైన, వి సం_ధన 
మెల టు 

మును (_పతినృ న్యా= హించి, వి ద్యాః=వి వ్యలను, సంపాన్య=సం పొదించి, 

_శ్రద్లాబాక = శ్రద్ధావంతులును, (శుతికల్చ్పమ్మాూ! తచకురాకొ = చేనముుఅందును 

ముక కల్పసూ ₹ కయేలందును స సమస్థలుశు, కుచీక= పరిశుద్ధులు నైన, బుత్విజః= 

బుత్విక్కు_లను. లబ్ద =లఫంచి, భాగపతీం= భగఐక్సంబంధియెన, (పీతిం = 

భ కిని పకామం=మిక్కి_లి, అభిసంధాయ= చేర్చి, కలౌ=కలియుగమందు , 

(ోకూక =యజ్ఞ ములను, అవారంతేః=దినమధ్య ములందు, సంతతం= ఎస్ప్ఫిప్పు 

డును కర్చంతః =చేయువానరై, అంతిమం=కడపటి దైన యుగ౦ం=యంగమున్కు 

కృత యంతి =కృతయుగమునుగా6 జేయుచున్నారు. 

తా. ఇందు తత్త వ్రనిక్తాయన లై పరబవాపరాయణులైనవారు అఖిలవిద్య 

లను అర్థావగావానపర్యంతేము నె ర్పుకొనుచు చావాణ శేష్థులపలననుండి 

యే [దవ్వుమును అనురూపముగా శకొనుచు, యజ ములందు |శదాళువు లె 
లీ ల (ధ్ 

ఆగమములందు, ఆశ్వలాయనాది కల్పసూ తముంందును సమద్ధులె ప పరిశుద్ద 

ఒలెన అభ్వర్యాది బుత్విజులతోం గూడ భగవన్చ క్తి కి గలవారై. యొప్వుడును 

యజ్ఞములు చేయుచు -ఈకలియంగమును ఆకృతయుగమునుగాం జేయుంచున్న 

చారు. 

5 . సె, తత్త ఏనిర్ణ యమున శస _త్త సంపూర్ణత 

గలుగుధీమంతులు + గలుగునిష 

శీష్రులవలన నె యిష్టము చెలువున 
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నముచిత[ద్రవ్వము $ సంగహించి 

సకలవిద్యల శుకిళ శె త సూ తములఈ (బబ 

వీణుల శుచుల బుత్విజులం గొంచు 

బాగుగా నాభాగీవతిం బీతి భావించి 

క్రతువులు గావించి శ (క్రమము నెంచి 

ఆ, అ(క్రమంబు లెపుకు + వ్యకంబు లబి మించి 

కలియు కలియుగమును * గాంక్షుంజేసి 

స్మక్రమంబుగాను 4 సవరింతు రిట్టు లా 

కృతే యుగంబుగానె [| కృతులు కృతుల, 

(1) (శుకులు= వేవ ములు బుగ్యజు స్సామాధ ర్వములు. 

(2);బు గ్వేదము--మం (త భేద _పతిపావకమ్యు ; యజార్వేదము--విధి ప 

"కార్గపతిపాదకమ్స సామ వేవము--స్తో తాంతర్మపతిపాదకము అధర్వణ వేద 
ము--తచ్చాం త్యాది (పతిపావకము. 

(ఈ) శౌతకల్పనూూతములు-ఆశ్చ లాయవాదిబు గ్వదవిహితకర్శ్మ సూత్రములు. 

బో ధాయనవ, కాత్యాయన దాంహ్యాయన, మాధ్యందివు ఆపస్తంబ, శాం 

భవీయ, కౌనకీయ, జై మినీయ, భారద్వాజ అగస్త్య, శాకల్య, అన్ని వైశ్య 

సత్యాషాఢ, కౌండిన్య, కాషీతక, హిరణ్య కేళి, వాఘాల్క, వై ఖానసములు_ 

భగవత్ప దార్థము-- వ సంషళ్లై వ్రష్పర్భవీర్యాణి వై రాగ్భజ్డూన కీ ర్రయః 

ఏ కేహివడ్డుణా ప్రైెశ్చ సంపూర్జోభగవాక స్ఫృతేః ”" అని యూ వద్దు ౩ ములు 

సంపూర్ణము గా కలవాడు భగవంతుడు అందురు. 

కించ... వుణతీయు. __ 

వృ॥అయజ్ఞార్హ ద వ్యా వయ మితితు యజ్ఞా ద్విరనుతాం 

నకల్సేత స్వా నై్నైర్నను భగవదారాధన మపి 

(పయత్నేన (ద్రవ్యం శుచి కినుపి అజ్ఞా భగవతః 
కృతం చేత్కెంకర్యం కిమితి న త జే నాధ్గరసమమ్॥ 576 
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అ. వయంతు= మేమెొ, ఆయజ్ఞా గ. గాదవ్యాః = య్ మనకో తగిన దస్యియు 

"లేనివారము, ఇతి = =అన్సియజ్ఞాత్ = యష్ఞ మానండి, విరమశాం= బాలింతుమౌాక 

స్వ-అగై ః= సొంత అన్నములచేత, భగవదారాధనమువీ = భగవన్ని వేదన 

మున౫ూడ, నకళ్చేత్ నను= చేయకంద మా? [పయల్నేన = (పయత్నమ తో, 
శుచి=పరిశుద్ధమైన, దవ్యం=[దన్యమను, కిమపీ=కొంశెమైనన్సు లక్రా = పొంది, 
భగవతేః= భ గవంతునియొక్కొ_, కె ంకర్యం= కైంకర్యము, కృతంచేత్ =-చేయం 
బడినదేని లేత్ =ఆశై ంకర్యము, అధ్బ రసము మేస=య్జా మతో సమానమే, 

న ఇతికిం=కాదనియా? 

తౌ. మేము యజ్ఞమునకు తెగినంత్యదవ్యము లేక యజ్ఞ్ఞము-చెయనివార మై మె 

నన్కు మాసొంత అన్న ముచెతవై న భగవన్ని వేదనముశేయకుందుమా? ఎంతకష్ట్ర 
పడిన. నం గొంతే దవ్య మైన సంపాదించి భగవ్నత్కె.ంకర్యము చేయుదుము. 
అదియే మాకో యజ్ఞ ముతో నమానము కాదా? 

ఉ. సావనమర్థ మున్నదియె 3 సాలు సవం బని (తోవనిమ్యు తోకలా 
సావనమన్న మాభగవీదర్పణ చేయక యుందు మొక్క తాం 
బావన మైన, దానినే కృళీపాలున - కాహారి కాస దాసతా 
భవన నర్పణం బొనరుశపకా సరికాజిగియిదానుఖాళితోన్.. 

దం. యజ షై సంబంధ మైన దవ్య మున్నదా? యజ్ఞ ముచాలును, అని అయిజ 

మును తోసి వేయనీ? మనకో రక్షక మెనయన్నము ఆభగవంతుని కర్పణచేయ. 
కందుమా ? ఆయన్న ము పవ్నితమే రై యెనయెడల; దానినే దయాళువై న ఆవా 
రికి ఆనతో చాస్యమందలిఅఖి పాయమ తోను సమర్పణ చేయలా, ఆయిడి 

ఆయజ్ఞా సమావాముతో సరికాదా? 

ఇ భగవత్సదార్థములు సంప్తే వ్రశ్వర్యవీర్యాణి. 

అపిచ,...._ మణీ యు... 

వృ॥హింపాకృత్స3త్యవేయా డితికథయతి యోవేదవవై హయాగో 
పశొ[లంభం విధత్తే యది క ఇహము ఇన దిక స్పంశయీత 
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హీంసా త్వాభావ మేవా ధరపశంనిహ లే రాహ రావవానుజార్య 

_స్తక్సతుస్థో౭.పి యోన(పసజతియడ నే క_స్తదన్య్యోగురుద్విట్ ॥ 

అ. హి౨సాకృత్ =హింస చేయు వాయ, (పత్యవేయాత్ = ెడిపోవును; 

“ఇతి=అన్సి యోవేవః=ఏవేదము కథయతి=చెప్పుదున్నదో ? ఏషఏవ=ఆయీో 

వేదమే, యా నే=యజ్ఞ మందు, పశ్వాలంభం = పశుహింసనుు విధ త్తేయది= 

చేయుచున్న దేవి; వె దిక౩= వేవవే త్త్రక౭=ఎవండు,ఇవామ ఖే= ఈయ మందు 

సంళయాన = సంబేహాపడును ? రామానుజార్యః= రామానుజా చార్యులు అవ్వ్యర 

"పశునివా లేః= యక మంవలిపశు నధ మునకు; హింసాక్వ+అఫెవం ఏవ= హింస 

అగుట లేమి నే ఆనా=చెప్పిరి. తత్పక్షస్థోపి = వాపవ్షమం దుండువాండైననూ 

యః=ఎవండు)ు యవ నే=పశువంబంధియూగమంము, నపస౫తి= చేరండో? తద 

న్యః=వానికం కు మజొకంయ, గరు న్పెట్ =గురు ద్వేషి, కఇజఎవండు ? 

తా“ నహిం ప్యాక్సర్వభూ తాని = ఏ౫జంకువును గాని పాంసించదలహాడ 

దు, హింశించినవాండు పాపీయగును; అనిచెప్పి, “ ఆన్నీహ్రైామోయంపశుమాల 

ఛేత”” యాగమందు ఛాగావిపకుహింస చేయవచ్చును అని వేవము చెప్పుచుం 

డయ్యావేనవే క్త యమెనవవాయయక్ష మం జేలసం చేవూాపడ వలె రు! యా మావకులై న 

“తెంగలైవారి యాచార్యులైన (శ్రీ రామానుజా చార్యులుకూడ యజ పశువధ ము 

కాంసావిధరముకావని చెప్పుదుండంగా, ఆ తెంగలపక్షమువా రేయజ్ఞ్ఞవిసయము 

నం జేరనరె రేం, వారు గురు చ్వేషులు కాకపోదురా ? 

పే (పాణిహింసయ చేయం $ (బత్యవాయము సేయు 

నట్ట వాం డేవాం డశేటంచుం బబ్ము 

చేవేద మేమెడ  నావేద మాయొడ 

యాగార పశుహింస 4 యస ననంగ 
థి 

చనావేదవేవియు 9 నగునట్టి వాం జెవం 

జాయాగమున సంక*.యమును జెఎదు 

వారాముననుజుండు $ నాయాగపనుహింస. 



జీరటీ విశ్వగుణాదర్శము 

హంస గాదని యానశేతీయుకతన 

కే. నతనిముతమున నెవండేని $ యాగమునం (బ 
యోాగమునం (బవ _ర్తింపC డుశేదొ్య్యోగ పడుచు 

వాడు నిజముగ నిజగురూోశ$ద్వహున కెపుడు 

ద్వేషి యగువాంజె యగును చా 4 దోసీ యగుచు. 

ఇ. రామానుజాచార్యులు--ర సంచికలో 171 పుట వెనుక పక్క చూడు?” 

ఇదంచఛావభేయం..___ ఇదియు. దెలియునదియ.-_-- 

ఇ బైనలు---వీరు వేద విహితధర్శ్మములు నమి ఆచరింపనివా _రెనను, జ్వ 

హీంస అనునది యేమా[తమైనను జేయనివా-రె, శే తాంబరులుగాను, లేక దిగం: 

ఖరులుగాను నుండువారు. 

వృ॥హింసాంత శేషి(వ ముఖా(శిత పీంసగే౭_పి 

జై నేతరోయది జనో భజతే జుగుప్పామ్ 

నార్యంత "లేవ్వీవ ననిందతి నందనానాం 

నిప్పాదనం కిమున మేపి నిజే కళ తే॥ ర్758 

అ. జైన+ఇతరః= 2 నునికం కె వున, జనః= మనుహ్యు(డు, మింసాంతరే 

ప్వెప= ఇతేరహీ ంసలయందువ"ా, మఖా శితెహీంసనేవీ= యజ్ఞ ముతో చేరినహీం 

సయందు౧గాడ, జుగుప్పాం= ఏవగింతను భజ తేయది= పొందుచున్నా (జేయేని, 

నార్యంత శేప్వివ= ఇలేరన్రీీలయందువలె, అన 'ఘే=నిర్లోషురా లై న, నిజే కళ 

( బేపి=తనఫార్యయందు లాడ, నంద నానాం = బిడ్డలరయె:క గ్య, నిష్పాదనం=. 

పుట్టుకను న నిందతి కిం=నిందింపండా ఏమి? 

తా. బె జై నమతేస్థులు తేక్ళు_C దక్కి_నవాశెను, సకలహిొంసలవౌ, యజ్ఞ మం 

చలిఛాాాదిహింస లోనునూడ సహించనివా వై నయెడల; లోకములో పర చ్లే” 

లందువలె గాక నిర్లోషురాలెన తీన శ్రీ Yలయందులసాడ బిడ్డలను కనుకొనుటునూ 

శసచించియు నిందించుకొనుచుందురా? ఏమి? 

క. వేటుహింనలవ లె యజ్ఞ శవిహిత హింస 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకాతాత్సశ్యేతివోససహీత ము. 4ర్ర్ 

జై నజనుండు వినా మతిీజను జెవండు 

నేవగించుని? నుతుం గోరి 4 యేురియూరి 

సతులవలెం దనసతిని సశేమ్మతిని గాంచి. 

గఖి ఇద మ ప్యవగంతవ్యం. -ఇదియు. డెలిసికొ "నవలయునడియ,._ 

వృ! బుత్వి గ్విశుద్ధివిరహోది విశంకయా యే 
శేచిత్క_లతా పేవాతి ని నిత్య మపి (క్రతుం లే 
ముంచంతి గుర్వశుచితావిష యేవ కిన్ను 

చ(కాంక వై ప్తవమను (గహణాది సర్వమ్॥ 579 

అ. యే=ఎపరు కేచిత్ =కొందజు కలౌ=కలియుగమందు, బుత్విక్ - 

విశుద్ధివిరవా-లది-విశంకయా = =ముత్వి జులయొక్క_ - పరిశుద ద్ద స్రఫెవము- మొదలై 

నదానియందలి. సంబేవామువేత, నిత్యం = ఎప్పుడును, (కోతుమవి= యహ మును 

గూడ, జవాతి=విడుచుచున్నారో ? తే=వారు, గురు- అశుచితా - విషయేనజ 

ఆచార్యపురుహఃనియొక ్క._ - పారిశుద్ర్యాభావమందలి - సందేవావివషయముచేత 

శ కాంక-వై _వె స్థషమను - (గవాణొది = చకాంక నమక -విప్లుసంబంధిరైై నమం 

త్రముక్రా-పరి గ హించుట మొద -లెనదానిని, సర్భం=సమ సమునుక్,, ముంచం 

తికెిన్ను =విడుచుచున్నా రా? ఏమి? 

తా. కొందటజు తెంగలవారు ఈకలియుగ ములో అధ్వర్యాది బుత్విజులు 

పకిశుద్ధులుగానున్నారో? కేదో? అని సంశయపడి య ములను విడుచుచు 

శ్నాశే రు మొనను; రమయా చార్యపురుషులును అపకిశుద్ధులో ? కారో? అని 

సంశేయపడి సమా శయకాదిపంచసంసా్కారములను నడ విడిచిపె పెట్టుదురా 1 ? 

ఏమి ? 

(వై స్థవమనువు = విష్ణుసంబంధిమం| త్రమ= ప్రణవము తోడిఅప్టాక్షరిమొద 

_లెనవి.) 

శే యాజకుల పారిశుడ ధృ కము $4 కేజరిలక 

కలి దొలంగితు 1 కొొందలు శే (కతుగణంబు 



ర్ 6 విశ్వగుణాదర్శము 

గును నపారిళుద్ధ్య్యము గాని 9 కొనరెP యొవరుం 

బం చసంస్క్మా_రమును నీ పీపంచమునను. 

ఇ. పంచసంస్కారములు = తాపఃపుండ స్తథానావు మంతోగయాగళ్ళ 
పంచమః” అని తాపపుండనామమం[తయాగము లె. 

కించ... మణి యు,.___ 

వృ॥స్మరె న రెళచెక స స్యృతిగణయు తె స్పేతిహ* సై? పురాణైః 
ఎంటే! 

శిషాచానరై రపి చి నియమితా నధ్వరా న్య ధరా లేః 
ఆజ్ఞాసిద్ధా నహాహ జహత _స్పద్విరుద్ధాని కృత్యా 

న్వాత న్వంత;ః కతిచి దపరా నప్వమోా నిక్షయంతి॥ 580 

అ, సరై ాః=సకలమైన, వేదైః = వేవములవేతను, స్ఫృృతిగణయు తేః = 

స్యృకులసమూ రూములతోం గూడినవై , సేతిహాగుః=ఇతిహాసయలతోం గూడి 
నవైన్క పురాణైః=పురాణయుంచేకను క్రిస్టా వారై ౩ అసే = పెద్దలనడపడులే 

తనుహాడ, నియమ తాక =నియమింపంబడిన వై , మధ్యరాతేః= నుధువై రియెన 

భగపంతునియొక్య, ఆజ్ఞారద్ధాక. =అకుజ్జ చే? సద్ధించిన వైన, న్య అధ్వరాక౯ =యిడ్హై 

ములను, జవాతః= విడుచుచున్నవానై , అవావా=ఆహో! తద్విరు ద్ఞాని=వానికిష్య 

తిరిక్తము లై నృక్ళ త్యాని= కార్య ములను, ఆతన్వంకః= చే యు వారై ,అమో=వీరు, 
కతిచిత్ =కొందలు, అపరాక్ =ఇతరులనుహాడ, శిక్షయంతి =దిద్దుదున్నారు. 

తొ. వీరు (శుకులునును, స్మృతులు ఇతిహాసములుకు ప్రురాణయులును, 

శిష్టాచారములును విధిం చియుండియు, భగవదాజ్డాసిద్ధము శై "వె నను; యజ్ఞములు 

చేయకపోవుళే కాక్క తాము ఆశు త్యాదివిరుద్ధ కార్యములను గాడ చేయం 

చు వమ వికొందతినిసనాడ దిద్ది తమయ కై నడిపిం చుకొ ను చున్నవారు ! ఆహో ! 

ఆ. స్మృతిపురాణములు [(శుశేతీకిపళినములు పి 

శిష్ట్రతిష్టుటును వశేచింప వినక 

తద్విరుద్ధములనె $ తవిలి చేయుచూ -గొంద 

జోరులో శిక్ష సేయు :.* చుంధు రన్రుర! ' జేసే 
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వేదములు =(శుకులు ఇవి పారు పషేయములు అసౌరు షేయయులు అనియు 

(బహూ కాండము కర్మ కాండము అనియా రెండురెండువిధములు, వీనిని విష్ణువు 

కృష్ణ దెృపాయనావ తారములో బుగ్యజుస్సామాధర్వణము లని నాల్టువిధము 

లుగా విభాగించి వేవవ్యాసు లనిపేరుపొంటబెను. వీని అంగములు ఆజు అవి 

శిత వ్యాకరణ, చృందో, నికుక్తి, జ్యోతిష,కల్పములు. 

సృతులుఐఇవి వేదార్థ పతిపాదకములై నథర్మశా స్త్రములు. ఆవి మను 

స్మృతి, బృవాస్పతిస్థృతి, దక్ష, గౌతమ, మము ఆంగీరస, యా కి వల్య్యూ, 

(పచేత, శాతాతప, పరాశర, సంపర్హ, జొశనస్క, శంఖ, లిఖిక్క ఆతేయ, 

ఇషు, వారీత, ఆప సంబస (తులు అని పదునెనిమిది విధ ములు. 
౬” క జాలి 2 

ఇతివోసములు--- ఇవి రామాయణము భారతముమొద లైన పూర్వికులవృు తాం 

తములు. 

ప్ర రాణయులు-ఇవి స స (పతి సృష్టి మన్వంతర ములు వంశము వంశానుచరి 

తము అని నాలుగు విషయములు దెలుపునపి. అవి--చావ్యా, పాద్య వెన్షవ3 

శౌవ, భాగవత, నారదీయ, మార్కండేయ, ఆగ్నేయ, భవిష్యత్ ) (బవ్వాక 

వర్త, లె ౦గ్యస్మా_ంద,వారావా, వామన, కూర, మాత ౩ గారుడ,_బహాండ 

యులు అని పదునెనిమిదివిధ ములు. 

కిం బహాుునా..__-వివేరు మేల Pr 

వృ॥యాగం యె బక! చెవ్షవా విజహాతి చ్చాగచ్చి దాభీకితః 

శిమ్య కేశ న నాధర్టనా జ్ఞహతు తే చ కాంక స్మ ష్మకియామ్ 

ఫూర్వస్మి౯ బహుసమ్మతి ర్భృగవతః (పీతి ఫలం నో ధనా 
6 అదన్న! అ జ ర 3 చ్యల్సీయో౭._భిమతిః పరత్ర ఫలమ ప్వర్థా ప్ని రిళ్ళం భిదా। 

అ. యేవైస్తవాః= ఏ వైస్తృవులు, భాగ-ఛిదా-ఫీతిత 8 = అజహింసయందలి-భ 
ఉట ౯౩3 can . 

ఇయ యువలన, యాగం=యడ్జా మును, విజవాతి=విడుచుచున్నారో; లే=ఆతెంగ 

లవార్వు. బత = ఆహా! శిష్య న్లేకస-సాధ్వసాత్ =కిమ్యులను కష్ట పెట్టుటయందడ 

లి.ఛభయముపలవ,.. చకాంకన హ్మకియాం=చ కా ంకనయు-చయుళునుు ఉవాతు= 

బిగుతు రుగాక? పూర్వస్మిక =ముందటిగానియందు బహుసమ్మతి :=ఆ చేకులస 
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మతియు, భగపతేః క్ త్రి= భగపత్సీతియు, ఫలం= ఫలము ; నోధనాని=ధన 

ములు ఫలముకావు, పర[ళ=వెన కట్ దానియందు, అల్బీయః-అభ్మతిః= ఒకరి 

ది సమ్మతియు, అర్థ ఆక్షిః అవీ = థధన్యపా కియు, నోఫలం=జఫలమ.కాదు, 

ఇద్ధం= ఇట్ట, భిదాజ భేదము. 

శా. ఈకేంగలవారు అజమేధయాగము చేయక న్నను, శ్ష్యులను తవీంపం 

కేయపలెనని చ కాంకనముచేయుటవైన వి చిపెట్ల దురు! ఈ రెంటిలో 

మొదటిదానికి బహుజనసమ్మతియు భ గవత్సీితియు ఫలము; ధనము ఫలము 

కాదు. రెండవిదానికి అల్పసంఖ్యాకులకై న సమ్మతియు, భగఐక్నీతియ్సు ధన 

(పౌ క్షీయును ఫలములుకావు. ఇదే తారతమ్యము. 

ఉ. యాాము వె ప్టవాలి విడ+నా జెడి నద్దిర | యి.ద్ధ రాస్ట్థ్రలీ౯- 
G 

ఛాగమువేదవందు మతిశేసల్పల లే కలభా(తోతా తాఫనో 

ద్వగితం జ్ఞకమ్ముదణము 3 వీడిన వీడని ము శెండిలో 

(చాగభిభా వీతంబు ఒ వాగే పార్థిత మర్ప్చితే మచ్యు ఆ"ర్థ, వు 

ర్వాగ భిభావీతంబా కలికి పార్థ్త మేమే మానవార్థమే. 

రె, ఇా(త- ఆపన-ఉ ద్బేసిల్ క్ = శిష్యులను-చం (కాంకనమ. చే తవింపంే 

ఆయుటయందలి భయము చేత. 

కృశానుః వహస్య...._కృ ౪ నుండు నవ్వి.--- 

వృత పాఖఫ్యాం శంఖచ. కాఖ్యాం 

'తాపనం [పాణినా మిదమ్ 

ఇవాాలంభ సమ తేన 

సాధో! కి ముపవర రస్ లే! క్రి2 
అ. (పాజినాంజపాణులక్కు, తపాభ్యాం= అగ్నిత ప్ప ప్తముకెన్క శంఖుచ కా 

భ్యాం=శంఖుచక్రములత్రో, ః ఇదం=-ఈ, తొపనం=తవపీంపంజేయుట, భాగాలం 

భ సమ ల్వేనజఐపశుహింసతో సమమశా హేసాథధో=ఓసాధూ! కిం = ఏల? 

ఈ పపర ఫ్ లే=వి ంప(బడుచున్న ది. 
x) x) 
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తా. ఓసాధూ! అందజికును చకాంకనము చేయుటను య్యా మునక పశు 

హింస చేయుటతో సాటిగా పర్షించుచున్నావే ఏల? 
క, వాగాడంబర ముండిన 

నే గూడునె పొగడ నిటుల + నేవారికి నే౯ 

ఛాగాలంభ సమంబుగ 6 

దొ గాంచున P శంఖ చ[కశే తాపనము గటా! 

వఏీళా(వసుః..__విళాషవసును. 

Xi గుణదోప.తారత మ్యా నభిజ్ఞ ! (శుణుతావ దిదమ్! కతి 

వ. ఓగుణదోపతారత మ్యము "తలియనినవాండా ! ఇది విను. 

వృ॥ఛాగాలంభ సహ్మ సతః కీ తిసుర మై ్యకన్య హింసాధికా షీ 

త సాదా హణ తాపనం న కిమిదం తుల్యం పశోరి ౦ంనయా 
హా" బి యాం 

శాస్తా త్రి పరథాంగ ధారణ మిదం | శేయస్క_రంచే త్తదా 

వేదాదేవ మఖే పళోర్వశసనం నై తేన కిం మూయళలే॥ 584 

అ. ఛాగాలంభ సవా సతః=పశుహింసల వేయింటికం కై, ఏకస్య= ఒక, శీతి: 

సురస్య=(బావాణునియొక్కు, హింస=హింసయే, అధికా=ఎక్కువైనద్కి త 

స్యాత్ =అందుపలన, ఇదం =-ఈ, (చావాణ తాపనం= (బావాణునిక్ చ కాంక' 

నముతో తపింపంజేయుట, పశోః=పశువుయొక్కృ_, హింసయా = హింసతో... 

తుల్యం=సమానము, నకిం=కాదా? కాస్తాత్ =శా స్త)ఘువలన, ఇదం=-ఈ్క్క 

తే పరథాంగధారణం=అన్నిత ప్రమైన చ-కాంకనమును ధరించుట, (కేయస్మ- 

రంచేత్ =శుభ కరమైనదేని, తేదా=అప్పడు, వేదాదేవ= వేనమువలన నే, మ ేజు 

యజ్ఞ మందు, పశోః=పశువుయొక్య_, విశసనం=హింస, ఏ తేన=దీనిచేత, కిం. 

నమోయలే= ఏల పోల్చంబడదు? 

శా. వేలకొలంది పశువాత్యలకం కొ ఒక బవావాత్యయే యొక్కు_వదోవము- 

కలదిగానుండ గా, ఒక బావాణునికీ ఇ -కాంక న'తాొపము కలుగంజేయుట ఒక 

పశువాత్యతో సమానముశాదా ? పాంచరా(తాగమ ప్రకారము చకాంకన 
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తాపము (శేయస్కరమైనయెడల వేదో క్తృముగా యహ పళుహేంస చేయుట 

ఆచ్శకాంకనతాపము కలుగజేయుటతో సమానముకాదా? 

ఉ. ఛాగసహ్నసహీంస కొకశే వ్రానురహింనయె మించు నన్హచో 

భాగ నిహీఎసనంబు నల మానురహింసకు సాటి యానె? (శు 

త్యాగత హీంసనభాగమునీ కారయ మేబయిపోజదొెక్కొ? శో 

స్రాగతచ కము. దణము * నా, శితకోటికి (శేయ మెననే. 
hs ట్లు ణి 

"గ ఇత్యలం _శంక్యయుక విహిత స దాచ కణావశ్యక తా సమర్థ నేన 

కరబదరా స్పిత్వసాధక (పమాశాంతర పరికల్పన క్షల్పేన॥ 

.వ. అని తనకరంబున బవరఫలబంబు కొని దాియునికి కె నాభవం 

బుగం (_బత్య్సయాన్యంబగు (పనవాశాంబు ప౦కల్సీం చును 

నళ్లే, యిట్లు పదివేలవేదంబులు విధించి సత్పురుషులు సమా 

చరించెడు సడాచరణంబులును స దావశ్యకంబు లని సమర్థిం 

చుకు వాలు. 

చజెంజిపురి (తంజావూర్) వర్ణనము, 

(చెంజిపురి---కంజనగరము = తంజావూరు ఇవి పూర్వము చం[దశేఖర 

"మజహోరాజాదిమ రాజపరి పాలిక మె యుండి బృనావీశ్చనే వేచీపహి కు డైన బ్బ వా 

టీశ్వరుని దేవాలయియుతోనుు, పరా శ్రమధర్మ(పవ ర్తనులైన చకుర్వర్ల మలవారి 

మిస్రైల -సుడలతోకే రాజవీనుఐ కోను, శ చ్చశారాసనుర్యు లైన రాజి 

భటులతోను, సుందరములై న మందిరొరామయులతోను రాజిలుమండు తంజ 

-మానుణి రాజధాని.) 

గ ఇతి కించిదంతరం దఖీణతో వినాన మానీ మ సశివఃకంపం॥ 
వ. అని మచికొంకయుంతరంబున దక్కిన పుందిక్కునకుకొ మ్నూ 

న మానయించుకోని (చెంజి యను తంజ కగరంబు పరికించ్చి 

తన కిరంబును బంకించి, 
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వృ!ఖంజీకృ తాఖలవృాదాం రమణీనుణీనామ్ 

మంజీర మంజుతర లింజిత రంజి తేన 

చంజీపురీ యువగణేన చకా స్తి పూరా 

సంజీనితో [గ పరివంచిత పంచ బాణా॥ 55% 
అ. ఖంజీకృతాఖిల-వ్భూదాంజనిగర్వులనుగా. జేయంబడినఅందతియొక్క 

పవృాదయములుగల, రమణీమణీనాం= నీ )రత్నములమయొక్క_, మంజీర-మంజుూ 

తర-ళింజిత-రంజితేన= అందియలయొక్క_-మనో జ్ఞ మైన-శబ్ద భేదము చేత రంబిలు? 

చున్న, యువగకోన=యాొవనవంతుల సమూవాముచేత, పూర్ణా=నిండినదై, సం 

జీవిత_ఈ (గ-పరివంచిత -పంచబాణా=| బదికింప బడినవాం డె -శివునిచేత- భస్మము 

గా మోసముచేయంబడిన-మన్యథుండు గలటైన, చంజీపురీ=తంజావూరు, చకా 

_సిజఐ(పకాళించుచున్నదది. 

తా. ఈతంజానూారు ఊరియందలి యందజను న్నిగ ర్వులనుగా6 జేయు 

నందముగల యొపనవతుల "కాలియందియల[| మో6తేకును మోదము నందుచుండు 

యౌావనవంతులతోడం గూడి ఆశివునిచేత భనీ భూతుైైన ఆమన్మథునింగాడ 

సజీవునాగాం చేయుచు. (బకాశిల్దుచున్నయది. 

తే, ఛెంజి ఖంజీకృ తాఖలిచి త్తకంజ 

మంజుమంజీర శింజిత రంజిత యువ 

యువతిజనపుంజ, సంజీవిశతో| గమధథిత 

మదనకదనసమంజస 4 యెదుర మెజు సె, 

కించ..___వుజీయు.___ 

వృ॥[బుక్పామయోళ్ళ్చ యజహాంచ నినానభూ తాః 

పూతా ద్విజాః సృృతిపురాణకలాధురీణాః 

కుర్వంతి వాస మిహ కర్క్మ_-శతర్క_ళ బ 

తంత తయీశిఖర సింధుత లస్పృశొ౭మిా! ర్రిరి 

అ. బుక్సామమోశ్చ=బుగ్వేదమునకును సామ వేదమునకున్రు యజుషాంచ 
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యజు శవ మునకును, నివాసభూ తె = వాసస్థానములై, పూ తౌః=పవిత్నులె; 

స్టృతి- ప్ర రాణ- కలా- భుదీకాః జస సతులయందును - ఫురాణములందును-కళలు 

యందును-సమక్టులె, కర్కు_శ- తర్క శబ్ద- తంతే. త్రయీ శిఖర - -సీంధు._ తకలస్స 

కి=ాషే నమా న్యాయళా స్త సంము- వ్యాకరణకా స్త సము- మీోమాం సాశా స్ట 

ము-వేదాంపము అనెడు- సమ్మువములయొక్క్క_ _అంతే ర్యాగ ములను గూడ అంటి 

ళో 

యుఐడునానె శ, అమో=ఈ, ద్విజాః= బాహాణులు, ఇవా=ఇక్కు_డ్క వాసం 

వాసముకు, కర్భంతి = చేయుచున్నారు. 

తా. ఇక్కడి | బావ్మణులు (తి వేవములందును, అప్రావశ స స్మ ృతిపురాణయు 

లందును, కువ సృష్పికళంయందును, తర్క_ వ్యాక రణ మౌమాంసాశా స్తలం 

దును వేదాంతములందును తుదముట్రం జేజీన వారుగా నున్న వారు. 

"కే, సకలవేదవేదాంతాల 9 సకలకళల 

స్మృతిపురాణాల వ్యాకృతి కృతుల నముణియుం 

దర్క_తెం తాల చారంగశేత( పతిభులు 

ద్విభువు లీచెంజి నుందు పశేవ్మితు లగుచు. 

వతుశ్వేవములు--బుగ్యజు స్బామాధర్య ములు. ఇవి 820-వ పుటకు వెనుక 

యాడు. 
పువాణములు-.--ఇవియు పది సెనిమిదెవిధ ములు 820-వ పుటకువెనుకచూడుం 

q 

కళలు ౫వ అజుపదినాలుగు విధములు, ఇవి ఇతిహో సాగమ్మ క్యా 3 వ్యా 

అలంకార, నాటక సంగీత, కవిత్వ, వాచక ద్య్యూ తా పథాన, చిత లేఖన "మోపహా 

నా నులు జర మున్యాయశా స స్రము = పదార్థ విషయములను డెలి పెడె 

శా పము 
అటి 

సాకు “| ముజవాంక న శ స్, య శబ్ద? స్త ముకు వక రణము శబ్ద లక్షణములను డెలి పెడికా స్త్రము- 

కేం తేయు--మోమాంస ఇది వేదార పతిపాదకళా స ము. ఆది (బవాకాం ప థి న్! ఎజ్ 

డయ్యు కర్త కాండము అని రెండువిధములు. 

త్రయౌశిఖన ము-.-వేదాంతము. ఇదె వేదార్థముల సారాంశము. 

ఈమాజ్ఞాన, గరిడీ క్రీడలున్యు గజతురగాయాఢకాశల, మృగపక్షి యంన్ధకాశల 
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ములునుు భూయపహూలోవాద, వే తలోవాములును; కస వాణిజ్య, పశుపాలన్య 

మృగయారతులును, పంచన, స్పరవంచన, కాలనంచవ, విద్వేష, ఇకోచ్చాటున 

మార, కాకర్భ ణమబుకు కళొ, పాక్క స్పర్క శకున, సాము దిక, రత్న మాలి 
నీళా స్త ములును ఖుని గంధ, రస్క భాతువావయులును, ఇందజాల, వు 

(దజాల, జాలవివ్యలును, జ, లాన్ని, ఖన్ష, వాయు, వా, గ్యయ స్తంభనము 

లును, మృ, ధృ ద్దృట్కా, పాదు, కాంజిన, నర్క మణి, మం, (తౌహ్క ధాణిమా 

చిని సద్దులును, దక, రావావకర్ష్మ లును అనునపిమే చతుష్పృష్టి కళలు. 

కృశానుః సహాసమ్. __కృళానుండు నవ్వుతో.___ 
వృ1నై తే ద్విభాతి నగరం నగరమ్వదుర్ల 

(సాకారసాధనదశొను విశాం పతీనామ్ 
యుద్దొోన షటన్బటశిర _స్తటవిస్పృత్తాస 

(సోతేస్పహ్మసభరవిసపలాస్థిపారదమ్। 589 
అ విశాం=నునుష్ఫులకు, పకీనాం=పభువుతై న రాజులయొక్ళ_, నగ-ర 

భ్యు-దుర్ద- వా కార-సాథన-దశళాసు=కొండలవలె- మనోవారము లె ,దాంటలంళా 

డని |[పాకారములబను-సాధించుటయ నెడు - అవస్థలలో, యుద్ధ. .ఊన్నటత్ _ 

భట. శిర స్తట- -నిస్స స్పెల్ = అస నోతః_ సవాసభర-విస-పల - అన. -సాందం = 

యుద్దములో. -విజృంభించు చున్న -వీరభటు లయొక్క_ - తలలోనుండీ- జాలిన-ర క్త 
[పవావాములయొక్క_. వేలకొలంది యతిశయమైన అపక్యగంధములతోడి _ ఆ 

మాంసముల చెతను-ఎముకల చేతను - దట్టమైన, ఏతత్ _ఈ, నగరం=తంజూన్రారు 
నవిభౌతి=|పకాశించదు. 

తా. ఈతంజానూారురాజుల మేడలలో _పాకారములలో యుదముచేయూ 
థి 

వీరభటుల కేలలనుండి (పవహీంచు నెత్తురును మాంసమును ఎముకలును నిండి 

యుండునదియై యేవగింపందగినదిమొ యున్నది. 

మ, నగరం బీనగదుర్లదుర్ల మతమాశన్న తో గ సాల్యాగముల్ 

తగ సాధించునవస్థలం (_బభువు లేత్యం తాద్భుతం బంద యు 
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ద్ధగతోద్యద్భట మ _స్తకస్థలగల$[దకామగంఛామివ 
(పగ తాభిలపలాస్లిదుసితిని జూశేపటుక౯ా జుగుపుకా సదా, 

థి థి లు లా 
విశ్వావసుః.__విశ్వావనువు,___ 

వయస! సణానంయసం సావరన న గ! వయ ని గసణాన్వయస్వ పునర ని నగరన్య నిందాచ్చద్యనా 

(పశంసామేవ భవా౯ కృతవాన్ ॥ 5900: 

వ. వెలికాండ! నీ వీవీడె వహ ర్త గనమన్విత మని నిందానిభ 
మున నీదాన్ని పశంసయే మజులం జేయుచున్నాండవు. 

యతః. _ఏలంకు._ 

వృ॥పురాతనానాంహి పురాంత రాణాం 

(పశౌసితా౭_రోపి దిశాను భూపాః 

పురం తచేత ద్వపురం త మాచే 

హంతాభ్యు పత్యాప్యల మర్గయంతి! 591 

అ. దిశాసు=సకలదిక్కులలోను, శురాతనానాం=(పా-చినములై న, పురాం 

తరాణాం= వేటు వేటుపట్ట ణములకు, (పశాసీ తారో2_పీ=పరిపాలకులెననుు, భూ 

పాః=రాజులుు ఆజ = యుద్ధమందు, పప్రురంకేం = చేహాంతమును, అభ్యు పే 

త్యాపి=పొండియును, లేత్ ఏతత్ పురం= ఆయీపట్టణమును, అలం= బహుగా. 

ఆర్థయంతి హీ=కోరుచున్నారు కదా! వాంతే = ఆశ్చర్యము ! 

త. సకలదిక్కుల పట్టణములలోను పూర్వఫురాజులు తాము తేమదేవాయు 
లు విడిచి కూడ ఈవట్టణము'నే సక లై శ్వర్యములు కలదనికోరుచుందురు. ఆశ్చ 

రము కదా! 

క. హరిదంతరధరల నిరం 

తర మూాళింతురు పురాతశనపురాంతరముల్ 

పరిపాలించెడి నృపు లీ 
పురి సేరి శరీర మజియుం శ బారిం బోరితఆిన్. 
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_ కృళానుః.._కృశొ నువు. 

౫॥ నిరూపణ మభినీయ ససాధ్వసమ్ హంత చిగంతనానా విదా 

నీంతనానాంచ వసుంధరాధురంధరాణా మవారణీచదొరా 2 సా 

వవివేక'ః॥ 592 

వ. నిరూపించుట నభినయించి భయము నెంచి; అయ్యో ! ఆపు 

రాతనులు నీయధునాతనులు నయినరాజుల క్రీయవివేకము 
వీడంగూడనిది మై యున్నయది. 

పశ్య.-___చూడు..__ 

వృ॥[పా జ్యే హంత! ధనే స్థిలేఒపి నృవరో రాజ్యేఒవి సత్యూర్థి'తే 
సంభోగానుగుణా విలోచనగుణే రంభోజదంభ[ దుహాః 

కల్యాణీ _స్తరుణీ రుపేత్యు కరుణాహీన స్పసేన స్స యం 

హర్తుం శతుధరాం చిరా డభిలవక౯ా మర్తుం రణ జృంభ తే॥ 

ఆ. నృవరః= రాజు, (పాజ్యే=విస్తారమైన, థధనే=ధనము స్థ లేజఒపి=ఉాం 

డయు, ఊగ్జి లే= సమృద్దమైన, రాజ్యే= రాజ్యము, సత్యపి=ఉండియు, విలోచన 

గుణై &=కనులగుణయులచేత, అంభోజదంభ[దువాః = తామరల గర్భమును వా 

రించువోరును సంభోగానుగుణాః= సంభోగమునకు తగినవారును, కల్యాణీః= 

శుభ క్రీలముకలవారునై న, తరుణీః =యకావనవంతురాం|[ డను, ఆ పేక్షు=అలక్ష్యు 

ము'చేసి కరుణాహీనః=కనికరములేనివా౭డ, శ్యతుధరాం=పగతునిభూమిని, 

చిరాత్ =బహుకాలమూాగా, అభిలషక్ =కోరుచు, రకో=యుద్ధమందు, స్వ 

యం= తాన్సె సనేనః=నేనతోం గూడినవా౭డై, మర్తుం = మృతిషొందుటకు, 
జృాంభ తే=విజృంభించుచున్నాయడు. ' 

తౌ. రాజై నవాండు ప శేషముగ ధనమును మంచిరాజబీకమును గలిగియుం 

డియు, మిక్కి_లియందమును, మంచినడవడియును గలిగి, సంభోగయోగ్య లెన 

చకొవనబతులను కనికర మే లేక విడిచి, పగతురరాజటీక మును ేకొనుటకయ్యే 

80 
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యుద్ధ ములో నేకలతోంహడ తాను మృతిపొందుటశె నను రేలుచున్నాండుం 

వచేమి ఆవి వేకము? 

తే, రాజు రాజు మూరి త మనం (చాజ్య మోన వ మూార్జత మై 3 య 
ధనము భోగానుగుణ లె నశేవనరుహాశ్వు 

డల: బుచ్చి యదయుం డరిశపుడమి గానం 

గోరి యని నె నం జనిపోవం $ గోరి పోవు, 
డా 

విష్వావసుః పశ్వావనువు. 

న్య విరుద్దబుద్దే వివేక మేవ తావ దవివేక మాకలయతి భవాన్! 
వ. చెలికాయడ ! నీవిటు విరుద్ధ బుద్ధియె కలవాండనె నీవ వేకము 

నవివేకముగాని కావించుకొను చుశా న్న డవు P 

(వాణా౯ా జువ్వూతి నాక మాక లయితుంశు ద్ధాహియుద్దాన లేః 

అ, పృథ్చేశ్వరా: = రాజులు, సంపత్ =సంపవ, నన్య్ఫసరిత్ రురీ-సవాచరీ= 

అడవిలా ముటైన- ఎట్ కలవర కాదయిట్రితది (పాభవం= (ప్రభుత్వము వం 

పా-సమం= మెజు ముతో _సరియెనది; నార్యః = న్లీ)లు, సూర్యకర-అవలీఢ- 
ణల వచ్చాయా-సున్ఫాత్ _ మొవసా?= =నూర్యకిరణ ముల చెత -కమ్మంబడిన- EIS 

మునీడతో. నే స్పహితమైన-ావనయుకల వారు ; దేవాః = శరీరము, నస్నేవావి 
హీన. దీపసఖః = చమురు శేని- దీపముతో- న్నే వాయుకలది ; ఇతి=అని, ఆలోచ్య= 
రల రించి నాకం=స్నర్షమున్కు ఆకలయితుం= సంపాదించుటకు, యుద్దాన 
లే=యుద్ధమనెడి _అగ్నియందు, (పాణాక్ =(పాణములన్వు జూస్వాతి= ఎవిడుదు 
చున్నాడు. కుద్ధాహి =పరిశుద్ధులుక దా? 
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తా. రాజులు సంసవను కాజిలోని ఏట్కాల్వ-గాను, రాజజేకమును మెజుం 

ముతీంగగాను, న్హీీలరుకావనమును ఎండను కమిన మబ్బునీడ-గాను, జేీవామును 

చమురు తేని పీపముళాను అనిత్యము లని నిశ్చయించి, నిత్యసుఖాస్ప ద మొన 

స్వర్ణ మునుకోరియే, అన్నిలోప లె యుద్ద ములో (పాణముల నే విడుచుచున్నా రు. 

వ్, సర్వ మెశ ర్య మా fయురినహాచరి యగు 

నిల నిలకయ పార్షి $ యెగసి పాజు6 

బాంభవ పొబల్వ 4 మూభంగి నాశుణ 

(పభ యగు క్షణిక మై శే పరిసిపో 

నార్యవతంసలు $ సూర్య మహాంశులం 

(బబ్బుమబ్బు అగుడు 4 ర్పరుగు వాజి 

దాహోర్హ మునయో చేహ నూస్నేహము 

“తేక దీపమ యగ శ దోన యవియ 

కే. ననుచు నాలోచనము చేసి $ యతిపవిితు 

లవనిపతు లీధరి(తి యాశేద్ధానలమునం 

దమదుపాణంబులను (వేల్పు  రమలమతులు 

నాకలోకంబునకు(గాను * నాయడు నేడు. 

నాశ మస్యర్ల య=ఇది స్యర్షమ ర్య పాతెళ ము లనెడిమూ 6జులోకములు 

లో జేవకలు వాసముచేయు మొదటిలోకము. 

గ॥ శృణు చేనుం చమత్కాారమ్। 596 

వ. ఆకరి ౦చు మోవచియించువచనంబును జనుత్క_రించును. 

వృ॥ ర న భశు రణముఖే రుధిరేణ తసి సి 

రకా కా భనత్వమర యోవి. దను నతేవ 

శూర స్ప దతనుసాయక ఖండితాంగ | 

స్పా ప్వుచ్చ క రతను సాయక ఖ౨డితొంగా॥ శ్ర౦౮ 
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అ. అమరయోపిత్ = దేవ నీ), అనువ'తేవ=పతి వతవలె, రణము'ఖే=యు 
ద్రారంభమందు, తస్టి క =ఆ,భకే=భటు(డు, రుధిరేణ= నెత్తుటి చెత, రకేసతి. 

ఎక్టనయగుచుండణగా, రకా= తౌను నెజ్జనిదియు-అనురాగముగలదియు, భవ. 

తి=అగుచున్నది. సఃళూరః = ఆవీరభటుండు, అతనుసాయక_ఖండి తాంగ 

క్చత్ =గాప్పబాణాల చేత_ ఖండింపంబడిన అవయసములు కలవాండయ్యు నేని 

పసా౭_పి=ఆడేవ న్ల్రీయు, ఉచ్చకై*ః=మిక్కిిల్సి అతనుసాయక-ఖండి తౌంగా= 

చున్యథవాణాల చెత, ఖండింపణబడిన అవయవములు కలది, భవతి=అగుచున్న ది. 

తా. యుద్ధములో వీరభటులడైనవాండు ర క్షముచేత. ఎజ్బంచాజలానె 

యుడ్జవీరులను జేరుదేవ న్రీగీయు పత్మివ్రతవలె తౌనును అనురకు రాశెయే రాగి 

లును “అకిరుడు చాణఖండి తాంగుండయ్యె నే నని, ఈదేన న్తీగీయు మన్మథ బాణ 

ఇఖండి తాంగయే అగును. 

ఉ. ర కమున౯ా భటుండు రణశేరంగమునకాగ డుర కుం జైనం దా 

రక్షయునౌసు సురాంగన కళశరంబుపు పురంధియుంబో లె శార్యనం 

సక్తుండు వాండు నాయతను $ సాయకఖండిత చేసు. జన నా 
వూ 

సక్తయు నాచునాయతనుశసాయకఖండిత చేహ తాను నాన్. 

కించ. మజియు___ 

వృ! దీపో విపభ మా(శ్రితక్షీతితలం దివ్యేవినూ నే స్థితో 
గాభాక్షి ప్రకృపాణపాణిచ కరగస్తామర స్త్రీ. స్ప సనక 

తత్సంద ర్రే 'తగనఖయతో బహుతర పత్యర్థిబాణకుతమ్ 

యుద్గాగ్నా హుతజీవితో నిజవపు రోము దా వీక్ష తే॥59 8 
ఆ. యుద్దాగ్నా=యుద్ధమగెడి యనగ్నియందు, ముత్ర జీవితః=(వేల్వంబడిన 

జీవముగలవా౭డ, దీ _(పః=(ప్రజ్వరిల్దువాం డై, ది వ్యే=అమానువ మైన, విమాెనే=- 

జేపయానమందు, స్థితః=ఉండువాండ్రై కరగ స్తఆమర క్రీ) స్తనః= చేతపట్టం 
ఖడిన_దేప క్రీగీవదములుకలవాలడా, తత్స సంద త్ర-_ _నఖుక్షతే౩= దానిచేత దక్క 

నీయంయబడిన-గోటిగీష్థగలవాండైన, వీరః= ఆవీరభటుండు, విపభం = "లేబోఐ. 
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పీనమై, ఆశికక్షీతికలం= బేరనభూ ప్రదేశము గలదై, గాఢ-ఆశ్షివ్ల_కృపాణ- 
పాణీ= గట్టిగ కాగిలింప(బడి న-ఖద్దము- చేతియందులలడె, బహుతర- ప్రత్యర్థి - 

ణా క్షతంజమియమికి (గాలి- శ|తువులయొక్క_బాణ సుం చేత. కొట్టంబడినదై 3 

నిజిం= తన బైన, సపుః =చేవామును, ముదా = సంతోషముతో, వీక్షశే= చూచు 

చున్నాడు. 

తా. అన్నిలోపలె యుద్ధ ములో దగిలి వీడి లేచినజీవము గలవాడే చేప 

విమానము నెక్కుకొని, దేవన వకీితెమ పట్టుకొన్కి దాని నఖుక్షతే ములలో దగులు 

కొనుచుండు నా నీరభటుండు తేజయువీడి చేలంబకి, చేత ఖడ్గ యు కలిగి పగ 

వానిబాణపు దెబ్బలు పడియుండు తనదేవామును సంతో వమయుతో చూచు 

చుంధును. 

నీ. దీప్పులు గలిగి నే $ దీపించు వాండను 

 దీష్టిశే కిదియె దుఃశ+ఖా ప్రి కలది 
దివ్యమై వెలింగెడు శ నిన్ర్యామ మాన మే 

నెక్కితి వీలింబకి శ మక్కు_ నిషియ 
హాస్తంబులను నను + రీస్తనం బులను నేయ 

బూలితి నిది యనసిం 4 బూనం చేల 

సుఖ దాయి తత్సురీ శ నఖముఖకుతుండ నే 

నికి ఖముఖక్షతి * విసుకు నిదియ 
లే. యనుచు నాలంబు నాలంపు * లగ్న లోన 

జీననముల నిమ్ధులం ఫే చేరి (వేల్పు 

వార లౌావిరు లాలతీయ శ వపువు లాంచి 

యేచి మదనున ముదమునం $ జూచికొం[ దు. 

స్ట్ దేవ నాయకస్వామివర్ణ నము. 
లో ర 

((దేవనా యక స్నామి_వీరు-తిరువిం_చ పురమున గరుడనదిపీినాకినినదుల 

శల చందవిమాన మున శ్రీవ కంఠనాయకితో గరు డాళ్వారునకును చందు 
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నకును (పత్యత మై తిరుమంచై యాళ్యార్థ మంగళొశాసనముతో “నేవసాయించు 

చుండుస్వామి.) 

Ai ఇత్యతే విమానం సంచారయకా పరితో ద్భృషా | 599 

వ, అని మజేయొక్క. పక్క కు౯ా విమానమును మజల్సు కొని 

యంతటనుం గనుంగొాని, 

సృ! పినాకీనీం పశ్య ఘనాఘనాశళినీం 

జలాచ్చ లఖ్వుం గరుడాపగా మపి 

ఇదంత పే రాజతి చేవనాయ క; 

పరత సన్హాదివ చేవనాయకః। 600 - 
అ. ఘనాఘ-నాళినీం= గొప్పపాపమఘులను-నశింపంజెయున మై , జలాచ్చ = 

వటిచేతను, లఘ్వంజ స్వల్పమైన, వ్నాకీనీం=వీనాకీనీనదిని గరుడాప-గామపి = 

౫రుడనదినిక్, పశ్య=-చూడు? సాత్ =స్వగ్దమునకం క, పరత్ర ఇవ = ఆవలి 

చో మైన వై కుంఠమందుపలె, ఇదంతేకే = ఈరెండునదులగట్టున, చేవానాయ = 

[కేడించుటకై కః=లపండు? రాజతి= పొ శించుచున్నాండో; దేవానా యక'$=- 

'జేవకనాయకస్వామి అనెడి, సఏప=అతండే, అయం = ఈవిష్ణువు. 

తా. ఊఉ _త్షరమున వినాకికినిదక్షీణమున గ రుడనదికిని నడిమిగట్టున వైకుం 

శమందువలె ఇక్క_డ డ్రీదేవనాయక'స్యామి యని యావిస్లువె పివారించు 

చున్న తడు. 

"లే. కను? పినాకిని నఘపినాశశినిని ధునిని 
గనుల గను? 6 ఘుజల వుటు శ గరుడనదిని, 

చేవనాయకనావమకశ బేవ్రుం డిందు 

దరిని నిర వ్రైందు. బరవుందు 4 వారిని, బోలి. 

సీ ముప. మే త యజ వరాహావర నము. 
UU ల్ లో డ్రా రాం 

(శ్వేశయజ్ఞ పరావాస్వామి--వీర-హిర ణ్యాతుండు భూమి నెతుకొనిపోయి 
అటి 

సమ[దములో దాంచివేయలగాా. ఇందలినరనురాదులు (పాక్థి ంషం జేకొని 
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యానుహావిష్తు వీపరావారూపముకై కొని పాతాళ మునకోం బోయి ఆభూమి నె 

తుకొనిపచ్చి యందజనుక్ సంరత్షీంచుకుకై యా హీరణ్యాతని శిక్షించి యి 

కు_డనె యానరనురాదులచే యజ్ఞ మందు పూజింపంబడి, ఇప్పుడును ఈ శీ 

ముస కే త్రయున నిత్యపున్సు-రిణీతిర్ణ తీరమందు వామనవిమానమున అంబుజపల్లి 

తాయారుతో ఆశ్వళల్టే నా రాయణులుగ (పత్యక మై సేవసాయించుచున్న ఆది 

వరావనాే ప్పెరుమార్టు. ) 

గ ఇతర్మత వివానం స్పందయ౯ సానందమ్॥ 601 

వ. ఇవ్వలి క వ్విమాన మెలయించి యెలమియుం గాంచి. 

ఖే 

వృ॥ అద్య(పత్సం ప_క్రి)ముం నశ్చరి(త్రం 

డేవః (క్రీత న్నుపభాతా నిశా మే 

(శీముప్తం య నున్షదంహ స్పహ(సం 
జ ఈణ” ee 

శే(తం (ప్రాప్తం నేతయోః పా తభానమ్॥ 602 

అ. నః=మాయొక్క_, (పత్నేం=పురాతేనమైన, చరి త్రం=నుక్చత-చరితేము, 

ఆఅఆవ్య=ఇప్పుడు, ప క్తిమం=ఫలితే మైనది; దేవః= స్వామి, (వీతః=సంతోషించి 

నవా డయ్యెను; నిశా=రాతి మే=నాక్కు సుపఖఫా తా౭చక్క-6గ “కెల్లవాటీ 

నద] యత్ =ఎందువలన, (శీముస్ట్రం= _కీముస్ట్రము _ తిరుముపి.అనెడి, కేతం= 

కేతము, అంవాస్సవా[సం=పాప యుల వేయింటిని, ముఫ్ఫత్ = నశింపంజీయు 

చున్న దో; తత్ =అందుపలన, సే తయోః=మా నేత ములకు, పాగ(తేభా వం=పా 

తత, (పా స్తం= పొందంబడినది. 

తా. మా ఫురాతనసుకృతము లిష్పుడె ఫలించినది; స్వామియును సు(ప్రస 

న్నుండయ్యెను; ఈరా(తియును చక్కగ తెల్లవాచేనది; వేలకొలది సకలపా 

పములనుక- పరివారించునది రమైన యీ,శ్రీముస్ట మే తము మానే త్రములకును 

వ్ నాదుచరితంబు ఫలితంబు 4 గాదొడంగె 

నాదుడె వంబు సు పసశేన్నంబు నయ్యె 
నా 
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నాదు నిశ సు పభాతంబు $ నాం దనర్చె 

నాదున్నేతము పా(తము శ నాం దలిశ్చె 

గనుల | శ్రీముప్లక్నే(త్రము౯ కీ గనినయపుడె. 

అ(తహి._ఇక్క_డయగదా ? 

వ్భ॥ వరా వరాహరూపిణోీ చరాచ రాంతరస్థి తా 

సు రాసు రాను సేవితా ధరాధరాఒ౬ది దేవతా 

సదా సదావలి సుతా ముదా ముదార జేవధి 

రి తాహి తార్గ ర వ్టకేతనా నతానతా గతిం నయేత్ | 608 

అ, చరాచర -ఆంతిర-స్థితొ = =జంగ మస్థావరములయొక - అంతేరములందు - 

ఉండునదియై, సురాసుర_అనుసేవితౌ= జీీరాకనులబేకఆ అనుసరించి నేవింపంజ 

డునదియై, , ధరాధశాజభూమినిధరించినదిమై, సదా= ఎల్లప్పుడును, సక్ -ఆవలి- 

సుతా=సక్చురుషులయొకృ-సమూావాము చేత -పొగడంబడునది యై, ముదా౦= 

ఆనందాలి కయ ములక్రు, ఊ దార-కేవధిః =మనా త్తే న-నిధి మె,హితా=జగర్టికేమై, 

తార్జ్య కేకనా=గరుడధ్యజమగలదియె, నత-ఆనతౌ = ఆ శ్రితుల చేత-నమస్క-_ 

రింపంబడినదియె, వరా=సక్యో త్త త్రమమై, పరావామూవపిణీ = ఆదివరావాయాఫ య 

కలదియెన్క ఆది దేవతా =పరము దె వముగతిం=అఫపున రావృ తివా వీనినయేత్ = 
నూ టా —0 —0 

పాందించునుగాక. 

తా. చరాచరపస్తువులలో ఆంతర్యామియు, సురాసురులు సేపకులును, 

భూభార యును ధరించి సకల సక్పురుషులును పొగడుచుండ సకల విధానంద 

ముఅకును సముదమును, సకలభోకులకును హిత కారియు, సకలభ క్లులును నమః 

స్క్మా-రములు చేయుచుండ ఆదివరావా స్వరూప మను గలిగి యుండు ఆపరనమ 

దె నము వెనుక మనకు అపునరావృ త్తి మార్టము గలుగంజేయుకుగాక? 

తే, వరవరావా బేవ్రుండు చ రాశేచరవీహోరి 

యనురసుర సేవితుండు ధరాశధరుండు నెపుడు 
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సన్నుతుండు తార్హ గ్రయానుండు $ మున్నిధానుం 

డానతానతుంు గతివిగీధానుం డెను, 

'గ॥ (గ్రీముత్క_వీదశ్సా(త కళ్చిదిళ్ణ మనుసంధ తే| 604 

వ. ఇక్కడ నొక్క_(డు (శీమంతులకుం గవ్రలకు నేటి యాిపవతః 

డిటు లనుసంధించు చున్నతే(డు, 

వృ॥ సదావదాత నిన్ను గాతటే$ుజీర వాసినీ 

కటీస్సుటీభవత్క_రా కిటీశ్వరీ పటీ మసీ 
రసారసాదిహాోోేదితొ రసాలసాబసంవృ తే 

వనేఒవనేషు దీకీతా మదిశీ తొ౭_దిదేవతా॥ 605 

అ. రసా-రసాత్ =భూమియందలి-పేమరసమువలన్క ఇవా = ఇక్కు_డ్కర 

సాల-సాల-సంబృ తేజమామిడి వెట్ల చేతను- ఏ పెట్ల చేతను- చుట్టంబడిన, వచే= 

'అడవియందు, ఉఊదితా=ఆవిర్భవించినదిమె, సదా-అవదాత-నిన్న గా-తేటీ- 

కటీర-వాసీనీ = ఎప్పుడును -పకిశుద్ధ మైన-నదియొక్క_-గట్టునందలి-చిన్న మందిర 

మందు.-వకించునదిసమె,క టీ-స్స్ఫుటీభఐత్ -కరా= మొలయందు- స్పష్టమగుచున్న - 

.వా స్తము కలదిమె, అవచేసు=రక్షణ విషయములందు, దీక్నితా=దీక్ష వహించి 

నదియె, పటీయనీ= మిక్కిలి సామర్థ్య సము కలదిమె, కిటీశ్వరీ = ఆదివరావాస్వ 

రూపమైన) ఆదిజేవతౌ=పరమ'దై వము, మత్ _-ఈవి తౌ=నా చే-చూడంబడినదిం 

తా. ఈభూలోేకమున (పేమచేత ఈమామిడీతోంపులో ఆవిర్భవించి ఈ 

పినాకినిగట్టున, నడుమున చే యాంచుకొని భ కులను రక్షించుట కై దీక్ష 

వహించి ఆదెనరావాస్వరూప మైన ఈ యాదివరావాస్వామి ఇప్పుడు నాచే 

సేవింపంబడియొను. 

కే. శీరతటినీతటిని నీకుశటీర వసతిం 
గటినిఘటిక క రాంబుజ $ న్ఫుటితకిటిగ 
రనరసంబున6 బొడగాంచె 4 రహి రసాల 

వనమునం బరదైవం బశీవనము నెంచి. 
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కృ శానుః..__కృ ఆానుండు___ 

వృ సోఒయం పాయ పత్యనీకో౭పి శా 

కష్టం పృథ్వీ కాంతు. మా. భూద్యరాహః 

ఇర్ధం సి బూహి భూలాభలోభాత్ 

కరీకం చేషం వమానుషో నేహాధ ర 606. 

అ. హేయ.- -(పత్యనీకో2_పి= త్యాజ్యవి షయ ములకు- విరోధియైనను సో2_ 

యం=ఆయీ, శార్చీ =విష్ణువు, పృథ్వీ - కాంక్షయా=భూమిని-కోరుట చేతు 

పరానాః = నూకరమా అభూత్ = =ఆయొన్వు కష్టం=అయ్యో! ఇళ్ధం = ఇట్లు, 

వెర్టెసతి=సిద్ధించుచుండ గా; ఇవా= _ఈలోకమందు, మానం ఎమనుష్యుయ, 

భూలాభ-_లోభాత్ = భూమిని లభించుటయంనలి-పేరాశపలన, కంకం=పఏీ 

మేమి? చేవషం=వేవమును, నధ త్రే=ధకింప(డు! 

తా. రాగడ్వే షాది హీయగుణరహీతు( డయ్యున్యు విష్ణువు భూలాభ 

మందలి లోభ గుణము వేత ఇట్లు వరావాము కాయగా; ఈలోకములో మను 

మ్యం డై కైనవాండు ఇట్లు భూమిని నోరి మేమేమినీచకృత్యములు చేయడు? 

కే. ఆయితను హేయతను చాయుశేనట్టిం డై నం 
నష్ట ! మచ్యుతుడే క్రీతిం 4 గాంత చేని 

యివ్వరాహ హంబె యెన దా * నెవ్వండేని 

లాభలోభానం జెపుమ యేశలాగు కాడు? 

వ్ శ్వ్యావనుః.___వి శ్వావసువు,___ 

Xi అనభిజ్లో భవాకా భగవ దవతార రహస్యన్య॥ 607 
వ. నీవు భగవదతారమున రహ హన్యము నెజుంగనివాండవు. 

(శుణు? వనుకు ? 

వృ॥ పాఠకీనీయం కామఠం క టభారిః 

టం రూపం యాతు కాంకీరవం వా 
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అన్య ద్యా[ యత్సర్వ ను పాక, లేం త్ర 

న్నాసౌ తేష్వ ప్యుర్హతి స్వస్వభావమ్। 608 

అ. కైటభ-6:= విష్ణువు, - పాఠీనీయం=మత్స ్యసంబంధియు, కామఠం = 

కూర్చ సంబంధియు, కె టం=వరావాసంబంధియు, కాంకీరవువా=సింవాసంబం 
ధియునెన, రూపం=రూపమును, అన్యత్ -వాజమటజే యేరూపమునె నను యా 

తు=పొాండునుగాక? యక్ =ఎందువ వల సపరం౦ = సమ సమూహమును, అపా 

కృతం=ప్రకృతిజన్యము కాదో? తత్ =అందువలన, అసౌ= ఈభగవంతు(డ్చు 
తేన్వ్యపి=ఆసకలరూపములందును, స్వ-స్ప భావం=తనటైె న-మాహాత కిస్స భా 

వమును, నో తీ = విడువడు. 

తా. ఈ గవంతుండు మత్స ్ యకూర వరావా నారసి 

న్నియైన నెతును గాని ఆ యవతారములు పకృతిపరణామ ఇ జనితీములు కావ. 

కాయబబ్ద, అందందు “తీనమాహాత్మ యును విడుచునత (డు కాయ. 

త్తే కఠినపాఠీనము కథోరశకవుళకము మటే 

పటుకిటి యకుంఠకంకీర శవమును మజీవి 

రూపరూప మ్మ పాకృత * మోవి కాంచి 

దానదాననె స్వస్వఫాశవాన మించు. 

టి. అకుంఠ=తేక్కు_ఐకాని, విరూప=విశేపవిధములుగల) చానదాననె = 

ఆయారూపముననె, పానీనీయం= పాకీవసంబధ్రి కామఠం = కమఠ సంబంధి 

క టం=కిటిసంబంధి, కాంరీరఐం= కంకీరవసంబంధి. 

ఇ. మళ్ళ వ్పిసకారముపాకీనీయం=మక్సే న్లసంబంధి. ఇది (బవహానిడొం 

చుచుండలా, అకనియొద్దకుండి వేదములు దొంగిలించుకెని, సము దములో' 

చాంగకొనియుండు సోమకాసురుని జంపీ వేదములు చెచ్చుటవై యావిషు 

వెత్తిన యప'తారము, 

ఇ. కూరావతారము-- కామఠం=కూర సంబంధి-ఇది రాషసులవలన తోం 

దర లేకుండుట క 'జేవతలకు జరామరణ న్మిదాహారాదులు నిత్యసుఖముగ నుండు 
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టకై యూాయంబవోయొడి దాని కమృకయు తజుమనపుడు పాలసం[ దములో 

-మునిలగిపోయిన మందరపర్వతము నెత్తుటకై యావిష్టు వె తినయవతారము, 

ఇ. వరావోప తారయ ఇది కల్పాంతమున సను 'స్థ్రము జలమయ మై భూ 

మి మునింగ్నివోపయం శ్వతపరావారూపమై ఆభూామిని శెచ్చుటకై పాతాళము 

నకు పోయి తనకోజపంటితో ెళ్లగించి యె త్రీ, అప్పుడు భూలోకమువారిని 

చాధించుదు లోకకంటుకు6 డైన హిరక్నా మని సంవాకించుటకె యావిష్ట 

వె_తీన యవ తారము. 

ఇ. నరసింహావతారము ఇదె దితిక శ్యపుల పుత్రులు హిరణ్యాక్ష హిరణ్య 

'కకిప్రులు, హిరణ్యక శిపు నికమారు (డు (పహ్లాదుండు ఇతం డెప్పుడు నారాయ 

-అనామపారాయంిం డై విష్ణుభ క్షు కండె యుండరా, ఆవిష్ణువిరోధియైన కి భజ 

రణ్యక శివుండు పుష్ట హదుని బాధించుచు విష్ణు నామమె విడుమరలా, ఆ ఏడువని 

కుహ్ల హో మని రక్షించుట కై ఆహిరణ్యకశివురి శికించుబకై. ఆమహావిష్షు వె తన 

యపతారము. 

ఇ. వామనావతారము----ఇది. ఇందు నోడించి బలిచ్మకవ రి యేళకొను 

“చున్న (తిలోకములను మజుల నామిం దుని కిచ్చుటకై వామకకూపమఘువం బో 

యు మూండడుస లడిగి మూండులళోకములను కొల్చుకొన్తి ఆమహాదాతమైొన 

బలిచ్మకవ 3 ని చిగంజీవి గాయ జేశి యీముం(దునికి ఆమూండులోకము లెప్పకి 

యట్లు లిచ్చి కాపాడుటక యామహావిస్లు వె త్తివయవ తారము. 

ఇ. పరశు రామావతారము----ఇది ఇతండు రేణుకా జమదగ్నిమహాము 

నులపు తు చ తనతం డియొక్క_ పశో మపశువును చంపిన కా ర్తవీ ర్యార్టున 

"ప్ర తులనుకొ వారితో౭ గూడ సర్వదుష్ట్ర రాజుల నుక్ గాడ ఇర్వదొక్క_మాజుం 

“తిరిగితిరిగి సంవారించుట శె యామహాోవిష్ణు వెత్తిన యన తారము, 

[శీ రామావ తౌరయు--ఇది! ఇతంయ రఘువంశ ఘన కాసల్యాద శర భులకు పు 

.(కులడై తండ వాక్యమున నీ తాలక్షణులతో అరణ్యవాసము వేసే వాలిసంహార 

ముచేసి హానుముక్సుగివాదులతో పోయి రావకాొదులను సంహరించి విఖీవణా 

గదులను సంరక్షీందుటశె ఆమహావిష్టు వె తినయవతారము. 
ర అనన 

ఆత 
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బల రామావతార ము ఇది! ఇతడు యదువంశ్రమన ఆదిశేషునియంశము 

చేత దేవకి ఐసుడేవులకం బుట్టి రోప్ ణొచే పపెంచంబడినవాండై నేవతికి పెనిమి. 

టిర్రై ఆ"ట్ధ్యజమును నాగేటి ఆయుధమును, నీలాంబరమును గలిగి, పీతాం. 

బరమ గల తనతముంబెన (శీకృషునితోం గూడి దువశిక్ష ణశిషరక్ష ణముల కె 
అట్లీ. 0 భ్ ళు ఉం (an 

యామహావిస్థు 'వె_త్తినయవతారము. 

ఇ. చాద్దవతారము_ ఇడి (తిపురానసురులు తమపురములోే తా మనాణచా' 

రు లయ్యున్కు అందలివై దికులనందణను వేదవిరుద్దాచారులనుగాC జేయుచు 

తమపురమధ్యంబున నుండు అమృతకూపమువలని వాత స్పర్శ్గనమున నే తాము 

మృతియే "లేక సుతి కలిగి యందజును పధియించుచున్నందున్య చింతా. కాం 

తుండై విప్పా ర్తి గోవుగా. బోయి ఆయన్ఫుతేమునంతయు పానముచేస్పి 

వెనుక తాను బుద్దులడై సన్యాసిన లె పచ్చి వారికై బుద్ధమతేమును స్థావించి 

వొద్దులలోం జేర్చి వారి దారాదులకు సరోవరస్నా న క్రీడాదుల సమయములలో 

పాలి వత్యాదిపితముల బోధించి, వారినందఆ ననురాగ పరిపూర్ణులనుగా( జేసి 

ళా నశ్వత్థ వృత యు 'నాసహిం-చి, అశ్వల్లి నారాయణు. డని వారిచే పూజిం 

పయడుచుండి తాను సహాయుండుగానుండి ఆతిపురాసురుల నారుదునిచే 

సంవారింప(జేసిన యామహావిష్టువునపతారము. 

ఇ, కల్య్య్యవ ఆరము---ఇది కలియుగాంత మందు ఈభూలోకమందలి యా 

ధర్మ్మపవర్తనులను భిక్ష చుటకును ధర్మ్మప్రవర్తనులను రక్షించుటకును అశ్వ 

ముఖముతో ఆమహావిష్టు వెత్తంబోయెజి యవతారము. 

కించ. మజియు. ___ 

వృ! కోలం భువి కో=_లం జగదాలంబ, మనవై తుం 

స్వామోా శుభకామిో కిలగి భూమో మసురా తాము 

వారాళిగభీఠరాంఛని కారాభవచే౭_భి 

న్హస్తామివ యస్తామివ ముస్తా ముదసార్టిత్ ॥ 609 

అ. జగతః=లోకమునకు, ఆలంబం=పట్టుదలమై్మన, తోలం = ఆదినరాహూ 
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సామిని, అవె తుం= తెలిసికొనుటకు, కః= ఎవడు, అలం=సముట్ధు(డు? యః 

ఎతండు, అసుర-ఆత్తాం=రాక్షనుండెర ఆహిరణ్యామంని చేత-కొనిపోండిన దె 

వారాశళి-గఫీర-అంభ సి= సము దముయొక్క_-గంఫీరమైన-నీట, కారాభవనే.= 

కారాగ్భనామందు, అఫిన్యస్తామివ = ఊంచంబడిన దానినిఐశె, తౌం = క, 

'భకామోం=భూమెనిి, ముసామివ=తుంగయు సగఢనువలె, ఉదహార్టీ త్ = షె 
=] Tc | 

కతెనో?' సః=ఆ, స్యామోి=ఆదివ రావాస్యామి, శుభ కామాకిల=మనకు శుభ ము 

కోరువతండు కదా? 

తా. ఆయాదివరావాసాామి ఈ జగతువ కాధారభూతు. డని తెలిసికొనూ 

వాం డెవడు? హిరణ్యాతంం డీభూమినెత్తుకొన మహాగంఫీరమైన సముద్రమా 

లో కారాగ్భృవామయులోవలె దాణా; ఈస్వామియే కదా ఆదివరావామూ ర్తి 

రై పోయి తనకు (వీయతరాహారమైన తుంగము _స్తగడ్డనువ లె ఈభూమి 'నెళ్లు 

కొనివచ్చి మునకు "శేమము కలుగంజేసినయత 6 డామెొను. 

శే, స్వామి శుభ కామి యలభూమి $ సర్యగహించి 

యసుర వారాశీకారాగృశహాన నునుపం 

దుుగము నను నె తివీథంగి నత 
—0 శాత — | 

వరవరాహోవ తారాన $వజలె నవ్రర ! 

ఠి, అనుర=ఆహీరణ్యాక్షరాక్షసు(డు, వారాశి కారెనృహానక్. = సము 

[దబునెడు గిడ్తంగిలోను ఉఊనుపక్ =ఉంచలా, ఎత్తక =ఎెత్తుటకై. 
ఉంద్య దష న అద్య | 

గ సభ క్తి పకేర్షం యజ్ఞ వ రాహమభి ధాాయక్ తమామంర్యత్య॥ 

వ. అతిభ కి సహతంబుగ నాయజ్ఞనరావహు నభిధ్యానించుచా 

నతనిన యామం| కించి. 

వృ దాంఖిస్ట్రం కుహనావరాహ భగవ! దంష్తాత కం 'తేదృఢం 
లి ; చ అడు అ శ బళ్ళ న్ తర న. ఆద అదో జురు స్తంభం సం(పతిచింత యామీ జలభథిస్నెహొఫఘ సంపూరి తా 

యనసి౯ా విందతి దీపభాజనవిధా మామోాదినీ మేదినీ 

చిత స్నతచ రత్నసాను రయతే నిష్యజంపదీపాకృతిమ్1611 



అక అక ళీ eR సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీ కా తాత్ప క్వేతిహానసహీతము. 479. 

అ. కువా నా-వరావా=మాయ చే -పరావామా ప యుగల, హేభ గవకొ=ఓ స్వా 
మో!యనీ క = ఏవీప _స్పంభమందు, జలధి- -స్నేవా-ఓీఘ-సంపూరి తా= సము దమ 
నెడు-నూనెయొక_- వెళ్లువ చేత-నింపంబడిన దె ,ఆమోదినీ= సంతో షపడునదెన్క 
మేడినీ=భూ3మి, దీపభౌజన-విధాం = దీప పపాతముయొకృ_ీతిని, విందతి = 
పొందుచున్న దో? క్మతజ =ఆస్మాకమందు, చితః= =వింత మెను రత్న సానుశ్చజ 
మేరుపర్వతమును, నివష్కు_౦ప- వీప-ఆకృతిం = కదలనట్టి- దీపముయొక్క_-రాపహ 
మును, అయ తే= =పొందుచున్నదో, తేం= అట్టి, తే ఎమౌయొక్క-, (దాఘిస్టం= 

అతిదీర్ణ మై మెన, వృథం స సంభం= =గట్టి దీప స్తంభమును; సం|పతి = ఇప్పుడు, 
. చింతయామి= = ధ్యానించుచున్నాను. 

తా. ఓ నూయావరావాస్యామో ! ఈసము దమంతయు చమురు-గాన్సు ఈ 

భూమియంతేయు (ప్రమిదెగాను, ఆమేరువనెడి రత్నసానుపర్వతము. దీపము. 
గాను వెలుంగుచుం జెడీ మోదీ దంష్ట్ర అనుదీప స్తంభమునే చే నిప్పుడును 
ధ్యానించుకొను చున్న వాండను. 

ఆ. అదివరాపహా ! నీదుకుహోనాకృతి నాద్భతి నెంతు, వింత యా 

నీదృ్భఢదంస్థ్ర నృంభమున + నీ5ధిస్నేవాము నించి మించు నీ 
మేదిని దీపపుం[బమిద $ మేకు వె నిశ్చలదీప మాయెదా:. 
వమోదర! సాదరాత్య! కమశలోదర సోదరరోచిలోచనా! 

టి. చామోదర= _పటపులారకు కజడుపునంగలవాండా! సాదరాత్త్మ =ఆదర 

ముతో. గూడినహృదయము కలవాండా ! కమల- ఉఊదర-సోదర.కోది లేచ 
నా= తామర-_వడిభాగమునకు- సహో దరయుశై. న- సమానములై న- కాంతులతో. 
గూడిన-కన్నులు కలవాండా ! 

కా వేరీవర్ణనము. 

గ ఇత్యన్య తాభిి కాను౯ మం దానిలస్పర సుఖ మభినీయ 

సానందమ్॥ 612 



9 విశ్వగుణాదర్శము 

మ శనుకర నుకరందరన సుుగసన తాత్పర్య పర్యటుదద[ భ 

విభ మాలంబ కోలంబనికురంబకరంభితతయా కళిందనందనీ 

_పతిచ్చందతా మనువిందంతీ, నిశాకలిత విశాలసుుతద శాను 

భవ[(శవుళాలివీతీశ నిశాంతకృళాంగీజరముడైన వేలా దోలా 

యిక పృ్పథులహోర _పత్యు_ప్తముకాఫల రుచినిచయపరిచయ: 

రచితయా శుచితయా పీతాంబర పదాంబురుహూసంభవ సరి 

దంబుకంబరం. వికంబయంతీ, సంతత మంతర్షత చిరంతనపురు 

వతల్పీభవ దనంత ఫశామణి కేణీశోణీభూతతయా సారస్వతీ 

మునుకుర్వంతీ, పార్శ సద్వయ్యా మపి నై యమికక ర్హానుష్టాన 

(శ దాబద్గానన శుద్ధా వనీసురారబ్దా నవద్య (బహయజ్ఞ సమ 

యసమధిగత మంత చాహాణా(మెడనపూర్వ్ణక మజ సం సహా 

(సష్మత మధ్యమధ్యాసీనా నాం (శ్రీరంగ రాజనాభిసరోజవిరాజ 
నూన నిఖలనినమపళనముఖర చతుర్ముఖ వై ఖరీం వ్యాచతు. 
మాణానాం మదకలమరాలయానాం వరటాపరిరంభ చుం 

బనముఖానంగసంగర (పమ్భవిసృత్వరై రభి రామతామగ 
సపరాగైై. రభినవచందనరసమసృణశరి రేవ సలీలమాకంకని 
మగ్నమూ క్రీ నాం సుగాత్రీణాం వదనై రదసీయే పయసి వై 
హోయసాధ్వనా సమాగతశ్చం[,దమా స్పన్నిహిత్యక్రీరంగభా 
మా స్వసమాననామా విధు ర్విచితానేకావతార ఇతీర్షన 
యా స్వయనుపి బహూని రూపాణి విదధానోవిరాజత ఇతి 
(భఫాంతా నను రాగమాంద్యసంపాదికాయా మిత రేతరదృథా 
శైవవిశేపోని, వత్తోపాఖి; కోక దంపతీపరంప రాఖి ర్ని రాక్క 

తాయామ కుంకోత్య_0౦కేశ యువలోశేన నిర్నిమేప మవలో 

కమా నేన అలంకృతా నారన్వత్యాభిముఖ్యేన క వేరాత్య చేతి 



సటిప్పణాంధ్రపద్య టీకా తొత్ప ర్వేతిహాసనహీతము. 48కి 

(పనిద్ధిం సార్థయంతీ, శాంతనవాస్పదతయా గాంగోయతరం 
గిణీకి సంజ్ఞా మున్వర్గయంతీ, సమ్శద్దనదురితహరాపి నమజ్ఞన 

దుంతహ రా, నిరాకృత పథిక( శాంతి స్ప్రవంతీ చకఫపోరమం 

దంక లయ త్యానందమ్। 616 

అ. దోపా...కంకణా = అశుభదోపముల చేత-కలంతపడుచున్న - మను 

ప్యసమూాహముమొక్క_ - సమ _స్పపాపములను - నశింపం జేయుటయందు - 

కట్రంబడిన - హ స్తమా_తేము కలదియు; నిజతట...కరంబఖితతయా _- తన 

గట్టుందు - మిక్కిలివట్ట యు లైన _ పొగడ - తెల్ల నితకో్మ_లయు - నూవు - 

ఉాసిరిక-దట్రమైన దెనదారు - మొల్ల - గంధము-బాడిదె _ మామిడి - పొన్న 

రసవంతమైన అంగు - కడియిసమావాయు - గొప్పనిమ్మ - నిండిశఆకులతో పూ 

వులతోయాడిన-మోదుగు - నిండినవెలంగ - బొద్దును _ దట్టమైన తెగడ - కలి 

గొట్టులసమూసహము - జడలుపాచేనపోంక - మొనలై న ల చెట్టయొక్క_ - పూ 

'లగుత్తుల సమూహ ముచేత - సెకింబాటుచు - గొప్పక' స ములను-శ మింపం జేయు 

నట్టి. తే నెశు-పానముచేయుటయందు _ ఇహ యుతో _ ఎగురుచున్న - విస్తార పే 

మకు- ఆస్పదమైన- తుమైదల సమూావామువలన వ్యాపీంచుట చేత, కళిందనం 

దెనీ.(పతిచ్చంవ తాం=య మునానదితో డి, సామ్య మును; అనువిందంతీ= పొం 

'దుచున్నదియు, నిశా. ..రచితయా= రాత్రిలో. కూడుకొన్న - వి శేపుసురత్రీ 

-జాకుభపములంసలి.[శమలతో ఒప్పుచుం డెకి- రాజుల-అంతపుర నీ) సమావా 

ముతోడి- స్నాన వేశలయందు-, వేలుచున్న - గొప్పము త్యాలహారములలో చేరి 

'యున్న- ముత సుల- కాంతి సమూ వాముయొక్కా - కూడిక చేత _ చేయంబడి 

నట్టై) శుచితయా = తెల్ల దనముచేత, పీతాం.** డంబరం=విష్ణువుయొక్క_-పాద 

పస్యమందు- జన్మ ముగ ల- గంగానదియొక్కా- జలాతిశయ మును, విడంబయంతి 

=విలాసపజణచుదున్నదియు,; సంతేతం = సర్వదా, అంతర్జత ... భూతతయా= 

లోపలనున్న- ఆపుదరుషులడైన (శ్రీరంగనాయకలకు- శయ్యఅగుచున్న - ఆది 

-శేసనియొ3 ా- పడగలయందలి- రత్నమఘములపం క్రులపలన- ఎబ్బనిది యగుట చెత్క 

సరస్వతీం = సరస్పతీనదిని, అనుకుర్వంతీ =అనుసరిం దుచున్నదియు, బార్మ్ట 



జ్లీ ప్రిశ్తీ విశ్వగుణాద ర్భము 

ద్యయ్యా వీ దా ఆ భయపార్ళ (ములందును, ఎయమిక ...పూర్వకం = నియ 

తెకర్శలను-అనుప్పించుటయందలి- (శ్రద్ద చేత - దృఢపటుప(బడిన- పీఠములయం ఆఆ © థి 

౮ 

దు- పఠిశుదు కెన- (బావాణులచేత_ (వారంభీింపంబడిన వియె- నిరోవము తెన- Ce ళీ షు ఏ క్ల 

(బహయజ్ల ములయొక్ళ_- కాలములందు- పొందంబడీన- మంత్రములతో_ బా 
శ బు 

వాణులనిలుపు- “మొదలుగా, అజ్మసం= ఎల్లప్పుడు, సవా సషళమధ్యం= తామ 

రనడుమ, అధ్యానీనానాం = అధివనించియున్న వె, శ్రీరంగ... వెఖరీం = 
యల 0. 

గ్రీరంగనాయకుంయెక్కు- పొక్కిట్ ఆ మరయందు. _పశకాశించుచు. సకల 
చవేదపాఠములయండు- మో గుచున్న - బహ్మాయొక్క- రీతిని, వ్యాచక్షమా' 

శా-నాం = పలుకుచున వైన, మదకల- మరాలయూనాం౦ = నుతుగల -యా- 

జు ఇ త్త వ _ జ్ వనవాంసలయొ. కా, సరటా... వినృత్వ రై 8= ఆడువాంసలయొక్కొ_- ఆలింగన 

ముచయుట- ముద్దు పెట్టుట-_ మొదలుగాగల - మన్మథ యుద్ధ ములయొక్క_ = 

విజ్బంభఛణమందు - జాజీపడిను అభిరామ _ తామరసపరాగః = సొగసెన- 
వూ ఇ 

తఆమరపుప్పాడుల చేత, అభినవ-చందనరస-మస్ఫణ - శరీశేవ = [కొ తచెన -_ 

చందనరసము చేత - వూనికొనయిుడిన- చేవాముకలదిన తె సలీలం= విలాసముతో, 
ఆకంధ- నిమగ్న - మూ న్రీనాం = కంఠముదాంక _ మునియిన- శరీరముగల, సు. 

-గాత్రీణాం = సుందర న్లీ)లయొక్క, వద నై ౩= ముఖములతో, అదనీయే = 

సమీపమైన, పయసి= నీటిలో, వై హాయస- అధ్మనా = ఆకాశసంబంధమెన... చ= 
| 

మార్హముతో, సమాగతకః = వచ్చినట్టి, చం[చమాః = చందుండు, సన్నిహిత- 
(శ్రీరంగ ధామా= సమాపిం చినట్టి- శ్రీరంగ స్థానముగల వాండును, స్నసమాననామా=. 

అంతర ఆన వే _ అభ్య న కనకు సమమైన ఇరు కలవాండునై న, విధుః=(విష్ణువు) అనెడి చందుండు విర 

చితా సకావతార ఇతి= చెయయబడిన అనేశాపతారములు కలవాండుఅని ఈ. 
వయా = ఓర్వమిశేత్క స్వయంఅవి = తానుకూడ, బహూని = అ వేకు. 

లైన, రూపాణి = రూపములను విదధానః = చేయువాంగై, విరాజతేఇతి=. 
[పకాశించుచున్నా(డని, అనురాగమాంద్య - సంపాదికాయాంజ= [సేమకొణం 

తను - కలుగ (జేయునట్టి, భాంతా = భమ, ఇతరేతర. .. తోషాఖిః = 
ఒకటితోనాకటియు క్ర-గా ఖాలింగనాతిళ యముచేత_టీ(గుచున్న సంతోషము. 
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కలపియైన, కోకదంపతీపరంప రాభిః = ఆండుమగజక -వలయొక కా సమాషహాము 

ఖ చేత నిరాకృ తాయాం స త్వాం ౨ నిరాకరింపయబడినది యగుచుండలగా ఆ 

కుంఠ_ ఉత్క_ంరేన = కొజణవడని - పేరాశగలదియైం నిర్ని మేషం = నిమిష 
యె 

మైనలేకుండ, అవళలోకమా నేన = చూడ(బడు మన్నం యువలోకేన = యొప 

నజనము బెక, అలంక తౌ = ఆలంకరింపంబడినదియె, సారస్వత ఆఫిముకేన= 

‘fr 
4 (a 

సరస్పతిసంబంధిమొన వి ద్యాజాలమునకులగాని-- సమ్మువసంబంధ మునకులగాని - 

అఫిముఖము-గానుండుట కలుగుటచెత, క వేరాత జేతి = కబికింగానం క వేరరా 
వాలీ 

జుకుంగాని- కూతురు అని [పశిద్దిం=| పఖ్యాతిని, సార్థ్యయంతీ=సఫలపఅంచు 
థి గ 

చున్న దియు; కాంతనవ- ఆస్పదతయా = శంతనురాజపుతుండెన ఫీమునిక్ని- 

శాంతిసంపన్ను లేన యోసలయొక సో తయులకును-ఆ ధారమస ట చేక, గాం 

గ్ న Any __ అల వ్ అమ 4 గా ఎగ న 

గేయ _ తరంగిణీతి = గంగాపుతు.డ్రైనళ్సిష్తునకు తల్లి... గంగాసంబంధిమై 
ఇ 
ధా 

బంగారమునకు ఫుటిలునెన నది అని), సంజాం= పేరినిఅన్వర్థ యం = సార్భపణంచు 
లగా a దాయ థి 

చున్న దియు; సమాన - దుకికవారా2_సీ= స్నానసహాకు ౩ వచాంకి-పహొపనా 

శనిమైనను - నమజ్జ కదురికేహరా = (స్నానముచేకే దుంతవాు కాము అని 

విరుద్ధ ముకాకుండ) నమస్కరించు జనులకు దురితవారయగునదియు ; నిరా 

కృతపథికళా౨౦తిః = తొలలరదోయంబడిన బాటసారుల శమఘులు గల 

డియునెన, ఏపా= ఈ, సవంత్రీ =కా వేరీనది, చత పో ౩=క 
న్నులవ, అమంసం౦= 

విశేషమైన, ఆనందం=జసంతోపమును, కలయతి =కార్ప్చు చున్నది, 

తా. ఈకావేరీనది దోవులను నిల్లో సులనుగా జేయుఓఏ కై కంక ఆముకట్టు 

కొని ఒకొ్క్క-క్క-పుడు తేన గట్టులలోని యెనో్నోవిధము ౨ చెప్పుల ఫూలలోని 

శకేనియల నాని యాని యానందించుతుమైనలు (కమ్ముచుడుట ౫ దానిదాని న్ 
— 

వర్ణ యుచే తానును నీలవర్ణమై నీలవర్ల కాంతికలిగి యుండు య ఘునా నదితోన్వు 
వందా ల 

అంతఃపుర స్త్రీలు స్నానము చేయునప్రుశు వారి చముడలభో |వేలాశు ముత్యాజ 

దండల ధవళ కాంకుల్చే తానును ధవళ కాఎ౨తి కలదియె దనళ శాంతి గలిగి 

యుండు గంగానదితోను, తననడుము శ్రీరంగ శాయి శయనించు శయ్యామైన 

యాది శేషుని సహాసఫణయులలోేని మణిగణ ముల యరుణకాంతచుల చె తెనును 
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ఆరుణకా ంతికలదిమమై యరుణకాంతి కలిగియుండు సరస సతీనదితోను, సమా 

నమై, తేన యుభ య పా” (ములందును నియతేకర్ళ లనుష్టి ంచు (బాన్గాణులు 

తాము చేయు ,ఒవాయజ్ఞాదులందలి మర్యతపఠథనములు చేకొని తామును పలు 
క్ు తామకలభోే “బకదుచు ఆశీ ఆ శ్రీరంగ రాజుల నాఫి తామరలలో నివసించి. 

వేడపాకమునకుండు నా(బస్హాను బోలియుండు వాంసలవే టప బడెడుతొమ। 

రపుప్పాడులను గంధపొడీగా తాను పూనికొనినట్లు ను, అందు స్నానముచేయు 

శ్రీ లమొగయ వాన్నియో అన్నియువలె ఆజలమున ఆకాశమున సంచరించు. 
చందు డ శేకచం[ దులు కనంబడునట్లున్సు అవి తమ సంయోగ విరుద్ధులు చం. 
[దులు కావని చ కవాకదంపతుల చే దెలినికొనినట్టును, కనబడుచు, తన్ను 
శాంతనవ గాంగేయ అని తోంచునట్లును జే జెన్ కొనుచును, క విరాత్మ జ అను పేరు 

(ప్రశేద్ధితోను సకలపథికజన శమల నివారించుచు, స్వానముచేయుచారి సకల 
చోవములనుక బోంగొట్రునది యని పేరుపొందియు, పోంగొట్టనిడి యని విరో 
ధయుగా తోంచియైనను; ; తన్ను నమస్కరించిన యెడల నందజేని నన్నిదోషము 
లచే నివ రంపం “చేయునది మై సకలజనులకనులకు నానందముసే కలుగ 
చేయుచున్న యది. 

ఇ గాండయుయడయు = ఫీషు (డు ఇక (డు - (బివ్వాపు తుం డగుమనువునకు 
ఫుతుల దైన పజాపతినలన ధూ మాదెస _ప్రఫార్యలకు ఫు పుట్టేనయస్ట్ర సపసువులో (ప 
ఖఫాాస వలన. బుట్రైనవాండు (పభాను(డు. తరా న. ఈయస్ట్రవసు వులును ఆ(బవా 
మానసపుకు( డైన పసిస్థమవారి ర్గ్ యొక్క. సోమ భేనువు నపవారించుకొనిపో 
యి అవ స్థ్రశాపముచేత ఈభహంరకమున మనువ ప్యన్త్తీ యె శంతనునకు భా ర్వయె 
యున్న గంగాడేవికి పుతులైరి. వారిలో _పభాసుండు తక్కిన యేడ్డుకినాలు. 
చాబ్దంశములనుగొని ఫీష్తుం డనుపేరితో మహాశూరు(డును మహా హాధర వే త్తయు. 
ను థనుక్వచ్యాని పుణుండు నె (పబలి తేనతం(జియైన శంతెనునకు. + సత్యవతిని 
శువావాము చేయించుకొనుట తాను (బహ్మచర్య(వతోము నాచరించుచు తన 
తండి స సం పించి నీకిచ్చవచ్చి నవ" చని మజోక్క_పుడు నీక మరణము 

కల్లదు అని యిచ్చినవరము తీశ్షి కాని భారళ యుద్ధములో కారవులకు ేనాధ్సి 
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సతి యు పదిదినాలయుద్ధములో అర్జునుని చేత పడంగొట్రంబడియుం గూడ 
(cc 

ఆ తరాయణము వచ్చునంతవజకు శరతల్పయునచె శయనించి యున్న యతడు. 

మంజరులు. ఇది కదా? కలుపదుశేర్విధకులక లిత 

కలుపశో షణ బద్ధశకంకణ యగుట, 1 

నిజతటనివిదోరుశనింబజంబి క 

వకుళావిరళ తా శశవర నారికేళ 2 

సహాకార కేనర శన క మక ముక 

పిచుమందమందార $పిచ్చిల(పముఖ 8 

తరుపుంజమంజరీశచరదురు[ శాంతి 

శాంతిక్సున ధురసాశీసా(దసంరంభ 4 

రో లంట లేదంట లర ముల 

గా శిందిపోతెం (బశ కాశించు, మణి యు ర్ 

సురత పరి(శ మశీభ రితిశ రీర 

రాజరాజాన నాశరచితావ గాహా 6 

సమయ పరస్సరశీసంలుఠత్క_ థిన 

కు చక టస్సుటిత సంశీకులహారగ భిత 7 

ముకాఫలపరాగ శనుల గలయుచును 

౫ంగాతరంగిణిశీగతి మించు, మణియుం 8 

తనమధ్యమున జిరంఫతనపూరువునకు. 

బర్వంక తేల మెనీ ఫణి ఫణా మణుల 9 

నోఉతాపయు నయి 4 శోభాయమాన 

మై సరస్వతిభాతి $ భాసిల్లు, మతియుం 10 

దీరద్భయిని (శుంతిశేస్టిత కర కరణ 
థి -—-é 

బద్ధాదరణశుద్ధ శ బహుధ రాసురుల 11 
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యధ్యరసనుయస్రీమధిగతనుం(త్ర 

మనువచించుచు నబ్జ $ మధివసించుచును 

రంగనాభథునినాభిీరాజీవమునను 

రాజిలు చును (బహ్మ $ ( పాణజదువ్రులను 

బఠియించుటను జెల్పుశీషగిదిని బొల్పు 

మదవురాళములు "తా 4 మెదమరాళులనూ 

సర్యభవుమునం జేర్చుశసంరంభమునను 

నంటీ పతామరశసపరాగములను 

అభినవ చందన + ములందు చందమున 

బన లూన మేన నింశవెసలారు మతియు 

నందంద మునింగడు+నరవిందముఖుల 
ముఖముల సర్వతో ముఖముల గాంచి 

విధుండు తా వినువీధి * విడిచి యుతెంచి 

రంగథాము(డు దనశేరంగ స్వ్వనాము. 

డవతారము లనేశశేముందె నం చీర ర రం 

డానును బహూురూపశేధరుం డయ్యు ననుచు 

భ్ మియింపం గోకదంళీ పతులు వారడింప 

యువనివహంబులు శ నుత్మ్క_౦ఠ గాంచ 

సారన్వతాఖి ముశేఖ్యార ంభ్కక లన 

ని “క వేరాత్మ జి” శీ యని సార్థ యగును 

వముజియు శాంతనవసకేమృదయు కృ యగును 

గాంచ గాంగేయాపకగాసార సంజ , 
థఖ "ఇ. 

మటియు మజ్జనదోవ $ మణునుణు ల్పేయ 

మతి నమజ్ఞనదోవ శ ముజువటు ల్సేయు, 

12 
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16 

17 

18 
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28 



పె 
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నుజిమజి పధిక(శ్రశీమము తీర్చి వేర్చ 

వుజీవముజి కనుపండు శ్ వజు లేక గూర్చు. 24 

టి. విధుండు=చందుండు - విష్ణువు, సారస్వత=సరస్వత్ (సాగర) సం 
ళం 

. AKL ఎత్తై చల జే గ = క్ష ప > 3 జే 5 

అంధి-సర స్య సంబంధియం వైన, కవే రాక్ష్యజ = కవేర ఆక్ష్మజ_కవేః ఆత్ష్మజ, 

గాం గేయ ఆపగ= స్వర్ణ వది--ఖీష్మ జననీనది, శాంతేనవసమ్మచ=కాంతి సంపన్నుల 

సో త్రమంవలి సంతోనయుకో_శంతేనుపుత్రురంవలి సంతోవముతో. 

వృ॥పవాసతి భనశోవకరీ 

భవేన పరితోషతా నువర్ణనదీ 

దుర్వర్త కూచి గనె 
రె ద. 

గిరిక నక యగు నీకా వేరి యా=ఏద్కి భవేన = సంసారము చేత 

(శివునిచేతను), పుతోషితా = సంతోవపజుపంబడివదియో, దుర్భర రుచిః= 

దుష్కు_లమందు ఆన క్తి కలదియు... వెండి కాంతివంణి కాం3 కలదియువో; 

తాం=అటి, అసళ్యాను తొం = నహింపయసాడలి వానియొ క్క (అకారవాచ్యు. 
వి 

ళ్న 

అక ౨ 2 జ రషెక ష్ం 
డన విష్ణువుయొక ్క- సహిం చుకొనంహడివ) పు తికయెశ, జావ్నావీం=గం గా 

నదిని, ఫేనె ౩ =నుజు(గులతో, (పవాసతి=నవ్వుచున్నది- 

శా, ఈకావేరి తాను సంసారమందలి దోవకును బోయగొట్టునదియె స 

త్కు_లములో బంగారముకూడం గలిగియుండి, సంసార మును జేరజెట్లునడియె, 

దుష్ము_లములో వెండి యచనెడినుటుగుమ్మాతే మే కలిగియుండిన గంగానదిని 

పరిహాసము చేయుచున్నది. 

క. భవశోపకి యగు తో నది 

ఛవతోవకి యని, సువర్ణ వాహిని యగుతా 



త90 విక (గుణాదర్శము 

భువి నది దుర్భర క యని 

సవురగు సహ్యాజ యనహ్యాశేడ నగు నుణుంగునన్ . 
టీ, తాను=కావేకి, అది=ఆగంగ, దుర్వర్థక =వెండవలె తెల్లనినీరు కలది- 

చుష్కు_లముకలచ్చి సవ్యాజ= సవ్యాపర్వతపు (తి, అసవ్యాజక =అకారవాచ్యుం 

డైన విస్థాని మనోజ్ఞ ప్రుత్రిని గంగను. 

పున స్పశాభుమ్, _-వమఆటఅిల శ్రాఖుంచుచు.... 

వృకిస్వర్ణ వంతం విదుః కాంతం 

రామాం హేమాపగా మిమామ్ 

దాంపత్య మునయో శకేత 

దనురూపం విశోభ శే॥ 618 
అ. ఇమం= ఈ, కాంతం= పెనిమిటిని, స్వర్ణ పంతం = సువర్ణ వంతుగ డైన. 

తం_సు _ అర్గషం = ఆమంచిసముదమునుశానుు ఇమాం=-ఈో, రామాం= న్ర్రీని 

హమ ఆపగాం = బం శారునదిధ్రెమైన "కా వేరినిగాను, విదుః= “తెలిసి కొందురు. 

అనయోః=వీరియొక్క.., ఏతత్ =ఈ, దాంపత్యం =దంపతులతనము, అనురూ 

పం=తగివదియె, నా భ లేం కాశించుచున్న ది. 

శా. బంగారుమయము చె చాన యీ కా వేరీసమ్ముదముల దాంపత్యము పర 

స్పరము తశెవద్రియ్, 

క, పతియు౯కా న్వర్త ర వుం డవుటయు 
సతియుకా స్వర్షాపగ యగు 4 సనవురు స్మరింపకా 
శతి నతులితగకి నీదం 

. పతులదె దాంపత్య మందు $ పరమార్గవిదుల్. 
టె. స్వర్ణ వుండు= మంచిసమ్యు దుండు--స్వర్థ్య వహేడు, సవురు=అందము- 

కృ తానుః-సావ్నే పమ్. __కృళానుం డజావేపించి.._ 
వః పరిశోభితామపార్శా [1 

మధ్యమతో రం రాజతన్ఫురి తా 
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కథమివ దథాతి కీర్తిం 

"కా వేరీ కనకనిమ్న గే క్యేపా॥ 619 

అ, పరిశోఖి. తాము - పారా = అంతట (ప్రకాశించునటై - తౌ మనవల్లి 

చెట్లు-పార్మ్ళ (భాగములందు€ గలదియు, (పరికోభిత-ఆ_మపార్శా ప= అధిక 

ముగ (పకాశించురట్టి-మామిడి చెట్లు (పక్క_-లయగలదెయు), మధ్యమతః = మధ్య 

భాగనుందు, రంగరాజతస్స్ఫురి తౌ=వంగలోవాము చేతను వెండీముద్ద ల చేతను... 

([శీరంగరాజుల చేతను [పకా శించునదియు.నె న, కావేరీ = ఈకా వేరి కనకనిమ్న 

గా-ఇలి=బంగారుకేబు అని, కీ ర్రిం= ప్రఖ్యాతి సీ, కథమిప = ఏలాగువతె, ద 

_ థాతి=ధరించుచున్న యది. 

తౌ. ఈకా వేరి చుట్లుపక్కొ_ల తామవల్ని చెట్టును మామిడిచెట్టును గలిగి, 
౬ రయ ౧౧ య 

నడువు వంగలోవారజతములను రంగనానునికా వహిం-చియు,బంగారుకే జను 

కే ద నెటు వహించుచున్న దో? 
అధీ ఛ్ 

ఆ, శోభి తా మములకు ఫ$ సుసికసలతటుల్ 
థ్ ఇ 

రంగరాజతకు విశే రాజ తాంత 

రములు నవు కర్పుశర పుకే ఆటం చేటుల్ 

_... సారక్షీర్తింగనుం గ$ వేరకన్య. 

ఓ. రంగరాజతకువి రాజి తాంతరములుకొ = రంగరాజతీ ఎయునకురంగ మున, 

కును రాజతేయునకును కుత్సితముగ విరాజితములై న అంతర స్థం యులును, కోర్సు 

కప్పుకు ఆటంచు=బంగారు కే అని. 

విశ్వానసుః. __వి శ్యానసువు. 

గ| ఆపాడదదూషవహణమిదం నిరూప్యమాణాయా అస్యాగుణఏవ స్యా 

త్పశ్య తావ దేత స్యా రామణీయకమ్। 620. 

వ, అప్పటికి దూూూపషణముగం. చాల్పడిన. యాదూపషపణము -ఈ 

నిరూపింపంబడు కావేరీనదికి గుణమే యగును. కనుము దీని, 

=... "రామణీయకమును. 



త్తం విశ్వగుణాదర్శము 

వృ॥వీ తాంబ రాలంకృత మధ్య భాగా 

కలావవమూలా కమనీయవేణీ 

వ స్పమాపం (వజకి (పనన్నా। 621 

ఆ. నహ వకన్యా = సవ్యాగిరికమారి యైన కావేరి పీతాంబర-అలంకృ | 
| Co 

కంమధ్య్న్షకాగా = బం-గారువ స్త్ర యు చేత --విష్ణువు చేత _ అలంకృత మైన-నడిమి 

చోటునుంనడు ముఖొగమయును కలదియు, కల్లా రమాలా - కమనీయ - వేణీ = 
వెంచామరవవము చెత - మనోజ్ఞ మై మైన - జడయును- వెల్లునయును గలదియు ; 

ప్రసన్నా = చిమినవ ను- -నిరాల్య యును గలదియు నె, జనకస్య గేహాత్ =సవ్యా 

రె యను కం డెయింటినుండి, పత్యుః+సమిపం = పెనిమిటియొక్క__సముద 

ముయొక్కొ_-సమీపయును, (వజతి=చేతుచున్న ది. 

తె. ఈశకావేర ఫీతాంబరమకువలె ఆపీతాంబరు5 ధరించి, చెందామర 

సరమువ వై పన్నజవనుక వహించి, చిజునవ్వునువ లె నిర్థలతనుక కొని 

కేన తల్లిగా యింటినుండ్రి వచ్చి తనెనిమిటి మైన సయ్య్రనిదక్షజకు చేరు 
చన్నయన. 

"తే. మజి పరీతకీ ్ష మి పరీతవీ తాంబర $ మధ్య భాగ 
విమలక మలక లారక క వేణ్భాగ 

తా 

సపహ్యూకన్య పనన్న యె శ సరగ నరుగు 

గురునికడముండి జీవి తేక శ్వరునికడకు, 

పున ర్నిరూప్య.___మజుల నిరూపించి, ___ 

1. దుచ్చతేనుగుచ్చ లసచ్చిరస్కా_; 

వ ౨ వదనం ద్వయె౭పి తేరవః (పతిభాం శ్యముషా వః 
ఏనాం తరీతు మిహ యత్న జుహః స్వశీర్ష 

బడ్డావ దాతవసనా। పథికా ఇవామిా,” 622 

షల్ 
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అ. అముహ్యేః= ఈనదియొక ్మై, తీరద్యయేపి = రెండుగా క్ట్రలందును, డవ 
_ త్రి (౧ 

చృత్ -ఉ చృళమ-గుచ్చ-లసత్ - శిరసాూ_౩=_పెకి 'లేచుచున్న-మిక్కిాలి పాడ 

వె న-గత్తుల చేత-పకాశించునట్టి-మైఖ గములు కలవిమైన, అమి=ఈ, తర 

ప= చెట్టు, ఏనాం= ఈకా వేరిని, తదీతుం= దాటుటకు, ఇవా=ఇక్కు_డ, య 

ర్నజుపః=(ప్రయత్నముచేయువారై) స్వశీర్ష -బద్ద - అవదాత-పసనాః8జతను 

తలలయందు-క ట్ల(బడినట్టి- తెల్ల నై న-వ స్త్రముక లవారై న, పథికాఇష=-బాట సా 

కులవలె, (పతిభాంతి =(ప్రకాళించుచున్నయవి. 

తా. కా వేరీతీరముల వృక్షములు స్వశాఖాగములలో పూచిన తెల్లని హాల 

గసతులచేత తలలలో తెలనివ స్ప) ములు తలబటలుగ చుట్లుకొన్న బాటసారుల 
వావి య వాని ఉం వి 

వలె నున్న్నయ వి. 

క. ఇరుదరులం దలక్ "మ్ముల 

విరిసిన విరిగుత్తు లొ త్తి శవి న్నందె మహో 

తరువులు తరువను లీన్నది 

తరియింప సవ సనమ సేతటు లెరి యనన్, 
\) ఆ ౧... , 

౫॥ కించిదంతర ముపసృత్య అధ సా దనలోక్య సవార మ॥ 628 
| ఎలి యె 

- వ, కొంతయంతరము సమిోవించి [కిందిట్మిపక్క_కు౯ా సమోవథీ_0. 

చి సంతోషముతో. 

ఫీ రంగనగలీవర నము. 
క్త క్త 

ఇ. (క్రీరంగ మేతము---ఇది భూలోకవిరజ యనంబడు "కా వేర కొల్లడ. 

ములనడును శ్రీరాములు అను[గహించి (ప్రత్యుప కారార్గ మిచ్చిన విఖీషణుని 

యారాధనవి[గవా మెనశేపశ య్యతోడి (శ్రీరంగనాథులు సేవసాయించెడు. 

వం[దపుమ్మ-రిణితీరమున స ప్మాకారపరివేష్టితమై భూలోకవైకుంఠమని స్వ 

యంవ్య కృమైన ఆరంగమందిరము గలిగియుండు దివ్య క్నే(త ము.) 

సా వృ॥ సారంగడింఛనయనానవ కేలియోగ్య 

ఇకా క 
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నారంగముఖ్యనగ పుష్క_లనిష్మ్కు_కే యమ్ 

(శీరంగదివ్యనగరీ (పథ లే నయాబ్టి 
పారంగ తే లే ర్చుధజనై ౪ పరిభూవ్యమాణా! 62 

అ. సారంగ డింభనయనా. నవశేలి. యోగ్య-నారంగ ముఖ్య_నగ-ఫుష్కు_ల 

నిహ్మ్కు_టా= లేడవీల్లలకన్నులపంటి కన్నులుకల స్తీ లయొక్క_- క్రొ త్త ఆటలకు-త। 

న-నారింజ- మొదవై న-వ్భృక్ష యుల చేత _ సంపూర్ణ ములెన- ఇంటితోంటలు కలది 

“మైన, ఇయ౦= ఈ, శ్రీరంగదివ్యనగరీ= శ్రీరంగ మను దివ్య తేత్రము,ు నయ- 
“అబ్టి- పారంగ తెః:=న్యాయశా స్రమనెడు - సము[దమునందు - తుద ముట్టిన 

వారెన్స బుభజనె $= పండితుల సమాహముల చేత, పరిభాప్యమాకా= అలంక 

రెంపంబకునది యై, (పథ తే=|పకాళశించుచున్న ది. 
తా. ఈ కీరంగమనెడి దివ్య కే త్రయ అందక త్తెలాడుకొనుట కనుకూలము 

లైన పెజటితోంటలతోను, తర్కుకా స్తిమను సము దమునుప'లె గస్రెక్కిన 
వారై న సండీతీజనులతోను ప్రకాశించుచున్న ఏ. 

శ, సారంగా తీ-కేళీ 

నారంగాదికొనవీనీనగనిషమ్మ.ట వమా 
(శీరంగనగర మాగను 
పారంగత పండిత జన శపరిభూషిత మాన్, 

౫॥ నిపుణం విభావన్య శేరశంపమ్॥ 625 

వ. నిపుణాంబుగ నంకించి శిరంబు పంకించి. 

వృ॥[హంనా నిమ్మ-టదీర్టి కావసతయుః .[ప్మకాంతత ర్మా_ అహో! 

లీలో ద్యాన చరః పతంజలిగిరా పుంస్కో_కీలః ఖతి 

దె ఏ౪కాదై ఏతకథా యథా విదధతి (కీడామయూ రా బహూ 

సె (రంకాం| తిక కారికాః పరిపకం ల్యే తా మువాుక్నారికాః॥ 
అ. ఇహ=-ఈక్రీరంగమందు, నిష్ము_ట-దీ రి కా-వసతయః= పెరటితోం 

టలోని.నడ చావు ₹- వాసస్టానముగాంగల, నాంసాః = వాంసల్బు (ష్య కాంత _ 
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తరా్య_=ఆ!| కమింప(బ శక _కర్కొకా స్తియుక లవి; అహో = ఆశ్చర్యము! లీలా 

జ ద్యాన-చరః = విలాసముతో ఆ (క్రీడాననమందు- చరించునటై, ఫుంనో్కో-కిలః = 

చయుగకోకిల, పతంజలిగిరా = భామ్యవచనముతో, "బేలతి = (క్రీడించుచున్నది; 

(కీడా- మయానాః = శేళికై న- నమళుబు, దె్యతఅది స్రలే- క థాఎ= మై సై 

దె పృకకథలను యథా = ఎట్టు, వివధతి=చేయుదున్నవో) త థా=అట్లు, 

ఏతాః=ఈ, కావకాః=గోర్యంకలుు తాంతికశకారి కాః=భల్టువా ర్తికములన్యు 
5 అ అది 

స వ్రరం= స్వేచ్చగా, ముహుః =పలుమాటును పరిపఠంతి = చదువుచున్నమవి , 

అహో =అశ్చర్యము ! 

తా. ఈ్యశీరంగములో పతి పెరటితోంటులోను వాంసలు తర్కొ_కా స్త 
~~ 

ములునుు కోకిలలు పాకంజలిభా వ్య ములును, నెమళులు కర్మ కాండజ్ఞాన కాం 

శకములును, గోర్యంకలు భట్రవా రిక ములును తనంతట నే సలుమాటును పఠించు 

చున్చ్రయవి. ఆశ్చర్యము | 

నీ చెరటికిగియలందు + బెను పొందుహంసనుల్ 

తర్క_మార్లంబులు కత వచించు 

నుపవనంబులయందు శ సుపవనీం చువీకంబు 

లలభాన్యుభావీతంశ బులు 'వచించుం 

శలీవిహారము శ త్కెలనిమయూరముల్ 
దె షతమదై ఏతముకా ఫ వగ వచించు 

సూరెల సారికల్ + నుఖరుతంబుల దమం 

తన తంతకారికల్ 9 విని వచించుం 

శే. గీరము లగారముల మజి+ యావముఐను 

వీరములతీరముల మజీి $ భారువాముల 

శంగ రంగ యనుచునె 5 | శ్రీరంగ మెల్ల6 

బలుకు పలుకుల చెలరేగి 4. పరిఢవిల్లు. 
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కిం చ.._._వముతీయు..__ 

నృ॥పాతక్యపాతః పయనీ విమలే పావనే సహ్యాపు_త్యాః 

స్నాయంస్నాయం సకలవిషయ త్యాగనో యోగినోఒమిా- 

వారంవారం భుజగశయనం లోచనాభ్యాం పిబంత; 

శ్నేమంవేముం తుణవ దఖలం కాల మతే శుపంతి॥ 627 

అ. అక=ఇక్కు డృ సకలవిషయ త్యాగనః = సర్వవిషయములు త్యజిం చిన 

వారైన అమి=ఈ, యోగినః=యోగసంపన్నులు, [పాతకపాళః = వేకువ 

చేకుషను సవ్యాపు త్యాః = "కా వేరయొక్కా, పాప నే=పవి_తమై, విమటే=ని 

లమైన్స పయని=నీటియందు, స్నాయంస్నాయం= స్నా నమువేనీ చేసి, లోచ 

నాఫ్యాం=కన్నులతో, భుజగశయనంజ= (శీరంగనాయకులను, వారంవారం = 

పలుమాజు), పీబంతః=(స్పృృళంతః) ఆనుకొనుచు, 'వేమం శ్నేనుం=నిత్య తేమము 
గా, అఖిలం= సర్భమైన, కాలం=కాలమును క్షణవత్ = క్షణకాలమువశ్రౌా, 

శ్నపంతి=కడపుచున్నా రు. 

తౌ. ఈ|శ్రీరంగమందు విషయాంతరములు విసర్జించి యోగసంపన్ను తై న" 
జ్ఞానపంతులు (పతి పాతఃకాలమందును "కా వేరీస్నానము దేసి శేషశయ్యతోడి: 

[శీరంగనాయకులను సేవించుచు ఎ౦తాలమైనను శ్షణకాలమువలె కడుపుచు 

నుం డెదరు. 

తే, వేకునను వేకువనునె కా+ వేరివారి. 
దోగితోంగియె భోగులు $ యోగు లెపుడు 
సాశెసారెకు రంగనిం శ జక్సువ్రులను 

నానియానియు క్షుణముగ $4 నంతకాల 
మెకలం బుత్తురు శేమముల్ $ పడసి పడసి, 
(కా వేరీనది ఇది దక్షీణమున కవేరరాజువలనం గలిగి సవ్యాపర్యతమునుం 

డీ (ప్రసహించుచు నుండు పుణ్యనది. ఇది అగ స్ప న్ర్రమువార్షి స్వర్గమునకు పోయి 



అల వ్ క ద అత్య 827 ) డై అఘటల ఆక ॥ సటిప్పణాం ధ్రుపద్యుట్రీకా తాత్చ.ర్యేతిహాససహితము శకి! 

తనకమండలమున దేవళంగ. ని క్రికొనివచ్చి ఆసవ్యాపర్వతే మం దుంచి స్నా 

నము చేయబోయిన సమయమందు విఘ్నేశ్వరుండు కాకి మెవచ్చి ఆకనుండల 

జలమునుదొర్జింపంగ్యా అది నదిరూపమునం (బవహించి సవ్యాకన్యక, కావేరియ 

నంబరం౫ను. అందు కగస్త్యుండు కోపించి విఘ్నేశ్చరునితలమింద మొ ట్రైను. 

ఆడి మొదలుకొని యెవరుగాని విఘ్నేశ (రునివర్శనమున తేల రెండు పక్కల 

మొట్టుకొనువారికి శేమమయు కలుగునని ఆయగ స్త ప్రముని యనుగహీంచుటకు 

ఇది కారణభూత మైననది. 

గ॥ వయస్య విరుద్ధ మేవ శ్రావసే॥ 628 

వ. చెలికాండ |! వీన్చకరాడ నిదే పలుకాడుచున్నా (డవు. 
వృ॥సారంగద్భష్టీం కథ ర ల్రబెద్భ సో 

సా రంగద్భషఫ్థిః స్వద లే మునిభ్య్వః 

క వరజానంగతి సుత్పిసృతోః 

క వేరజానంగరుచిః కథం స్యాత్ ॥ 629 

అ. సారంగదృక్టిం= లేడి చూపులవంటి చూపులుగల శ్లీని, ఈఊల్ఫ్ ఎజిద్భ్యః = 

విడుచుచున్న, మునిభ్యః= మునులకు, సారంగ దృష్టి = సారంగదృష్టి-(ఆశ్రీరంగ 

నాథదర్శనము), కథం=ఎట్లు, స్వద కతే=రుచించును ? అజాసంగతింజ పకృతి 

సంబంధమును, ఆత్సిసృక్షోః= విడువంగోరిన, కవేఃఅజాసంగరుచిః-క వేరజాసం 

గరుచిః=బవ్యావే త్తకు, ఆడు మేక సంబంధ మందు _ (కా వేరీసంబంధమందు) 

కోరిక్క కథం స్యాత్ = ఎట్లు కలుగును? 

తా. సారంగదృ్భష్టి గలిగియు స్తీరిలను విసర్జించిన మునులకు మజుల అది 

(రంగదర్శనము) కలుగనియట్టు కవేరజూసంగతి విడిచినవానికి మజల అది 

(కా వేరిసంగత్సి యెట్లు కలుగును? కలుగ నే కలుగదు అనుట. 

తే. సారె సారంగదృష్టి వేశసార్తి కాం 

మునులును మన సారంగ దృశీప్లీనిన “కకక 

82 



498 విశ ఏగుణాదర్శము 

వేరజాసంగ * యని వీడంశ గోరియును గ 

వేరజాసంగమునె వారు 4 కోరి కాం తే, 

తి. మన సారంగదృష్టిని న= మన- సారంగ దృష్టి నిన మన సా_ రంగదృష్టి నిన, 

కః కవే; అజా సంగః=(బవ్మజ్ఞానకు (పకృతి సంగ మేల? కవేరజూసంగమునె = 

“కా వేరీసంగమునె, కాం తె=ఐకాంతురా? (ఏమియాశ్చర్య మనుట.) 

విశ్వావసుః.___వి శ్వావసువు.___ 

గ సఖే ! భవతా భణితానాం పదానాంవ్యాసేనై వ విరోధస్ప 

మాభేయః॥ ఇతి అ్మగతోదృష్వా అంజలింబఛ్యా] 680 

వ. సఖా ! నీవాకిముల విరోధమునకు నిరోధము నావ్యాను 

నిచే సమాధానము చేయ(దగినదియే యగును. అని యెదు 

రం గని యంజలియుం గొని. 

శిరంగనాయక వర్ణనము, 

((గ్రీరంగ నా యకులు --వీరు-పరలోకములకం కొ పయిగ పరమసపదమనునెడి 

తన నిత్యనివాసమైన | శ్రీవై కంఠ మందున శ్రీమన్నారాయణమూా ర తననాఫీ 

కమలోద్భవుండై న _బివ్యా దేవునిచే (మౌర్జింపంబడి సత్యలోకమం దా _బవహ్హాకు 

తిరువారాధనమై యుండి; ఆతరువాత మహాభ కి పరతంత్రు( డైన యిమ్వ్య్యూకు 

మహారాజు'వే (వార్థింపంబడి అయోధ్యయం దా యిమ్యుకు రాజుకు తిరువా 

రాధనమై యుండి; అటుతర్వాత (శీరామపాదారవిందపతిప తి సకావిభూ 

వణుర్యడెన విఖిషణుని చే (పార్థింపంబడి యతనికి తీరువారాభనము గాని 

తేంబడి లంకకు. బోవుచు ఈచం(ద్రపుష్యనిణీతీరమున తిరుపగూడతో నుంచి 
ఆచమించుకొనివచ్చి మణుల ఆతిరుపగూడ నెతుకొని పోవ నెంత యె తియును 
కాంతేయెన కదలకున్న, నెంతో దుఃఖపడి యొడలువముఅచి అంతట నాశాయ 

జునివలన “ేనిందె యుందు” నీ విక్క_డికి (పతిసాయంకాలమున వచ్చి తిరు 
వారాధనము ేసికొనుచుండుమని యాజ్ఞాపీంచంబడియుండి, ఆత ర్వాత అంద 
లి నిచుళావురి=ట రై యూర్ రాజై పరమభ క్రి పరమధర్తాస క్రిపరు.డైన ధర్మ 



వర రాజుచే (పార్థింపంబడి అతనికిని తిరువారాధనమై యుండి, ఇప్పుడును ఈ 

కొ వేరియచెడి విరజతోడి యీభాలోక వై కుంఠ మెడి (శ్రీరంగమున పరభ శ్రీ 

పరజ్ఞానాది సర్వ సద్దు అనిష్టాగరెష్టుడై పరమనై లక్షణ్యవిశష్టు అయిన శ్రీవైన్ల 
వులకును తిరువారాధనమై సుదర్శనాది సర్వాయుధ కౌస్తుభాది సర్పాభరణ 

పీతాంబరాది సర్వపటచ్చటలతోడనుు వేదశ్ళంగములతోడె (ప్రణవ విమానము 
తోడను జయవిజయాది జ్వారపాలకులతోడను, (శీభూనీశా జేవులతోడి శ్రీదేవి 

మైన (శీరంగనాయకితోడను, తననాఖీకమలమందఖి చతుర్వు ఖ్యబహ్మత్ డను, 

తన శేయనమైన ఆదిశేషునితోడను, మటీ గరుడవిహ్యక్సేనాది పరిషద్దణము 
తోడను, మతీయు వూద_గ్గ పేయ పొయికైయాది పన్నిద్దరాళ్వార్లతోడను, 

వారి మంగళొళా సనములతొడను, అఖిల శిష్యోత్తారకలై మశాధిపతులై న 

ఆచార్య పురుపులతో డను, మణి సరిపఃవిధ పరివారక్రలతోడను, మజియు నా 

నాదేశాగత నవీన (పాచీన “సేసకులతోడను సేవసాయించుచున్న యా (శ్రీమహా 

విష్ణుమూ ర్వీయ.) 

నృ॥(శీరంగే శోభనే యస్య 

(శీరంగే నోభ లేచ యః 

నమో౭.హం కలయే తై 

నమోహ౦ం కలయే తతః॥ 631 

అ. యస్య= ఎపనియొకొ_, అంగీ =వత్షో2._సయసమంను, (క్రీ =ల కీ , శోభ 

సే=పకాళించుచున్నదో; యః=ఎతండు, (శ్రీరం గ చ= శీరంగ తే[తమందును, 

శోభ లే=[పకాశించుచున్న వాడో; యతేః=ఎందుపలన, అవాం= నేను మో 

హం= అజ్ఞాన మును, నక లయే=చేరన్నో; తతః= అందువలన, తస్మై =ఆ (శ్రీరంగనా 

శనికి అనాం= నేను నమః =నమస్కాారమును, కలయే= చేయుచున్నాను. 

తా. -ఈ (శీరంగ కే త్రముంచలి యాలన్మీవమఃస్థలుం డైన (శ్రీరంగ నాధుడు 

నా యజ్ఞాన మును సరివారించునుగాక' ! ఆని "నేను ఆరంగనాయకోలక నమ 

సాబ్బ_రఘును జేయుచున్నాను. 
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ర్ (శీరంగతలాంగణమున . 

[శీరంగారంగనురము శ ఉరంగ మనో . 7 ba 

హోకింగా రమితీనవు 

స్కారిం గావింతు మాహాీకలన తొఅంగన్. 

కించ, నముణియు._ . 

వృ॥(పణిప పతిక రీ కరః 

ఫణిప రిభ్మోశ యం రథాంగశ యమ్ a 

కారణ మేకం జగతాం 

నారణపతిభీకి వారణం భామ 682 

అ. ఫణిపతిభో చేశ యం= శేషుని శరీరమందు శయనించునదియు, రథాంగ 

శయం=చకొయు వా స్తమందు6 గలదియు, జగ తొం = లోకములకు ఏకం = 

ముఖ్య మైన) కారణం=హీతువును, వారణపతిఖీతివారణం = గ బేందునిభ య 

మును పోంొట్టినదియు వై న, ధామ= తేజమును ప్రణిపతి కరీ కుర8=సమసా_ 

రకార్యము కలచాననిగా: జేయుచున్నాము. 

తా. శేషశాయి యై చ్యకవాస్తు. డై సకలలోకములకును గారణభూతు 6 

డె గజేందునకు భయలివారకండు శె నశీమహావిష్ణువు యొక తేబోరూాజు 

మును మానమస్కాార పాత్రే మునుగా౭ జేనకొనుచున్నాము. 

క. (పణమింతుము (బణుతే గుణుల్ 

ఫణిపఫణాశయు రథాంగశపరిచయశయు ర 

తుణచణచరణు జగ త్మా_ 

_రణు వారణభీతివారణు $ రమణీయహఘ్ఫుణున్ . 

క్ర ప్రశ నుక కృ శానువు. 

గక క్ మసి. స్మిన్నపి మహాభుజంగ శాయిని (క్రియం' తే త్వయా. (పకా 

నా "688 



సటిప్పణాం ధ్ర ధ పద్య: టీకా ఈాత్స శ్వేతిహాస సహిత ము. క 

వ. ఏమి? ఈనుహోభుజగశొయి విషయమునను _్రగామములక 

చేయుచున్నావు నీవ్రు? 

తభాహి.__అటుతె కదాని 

వృ! శ్యా మోత్తుంగపరోాధరోజ జ ్వలరుచి_స్తన్వక్ భుజం గాన్వయం 

(శ్రీరంగస్థబనిత్యవాసర్ సిక శ ఫంగారిణా మ! (గణీః 

(ప్రాకార ప్రక రాంతరస్థితిమతీ యారాజపది నన్యవో 
నిశ్శ్ళంకః పరపూరుష "షెర మసౌని( డాలి తత్ న్నిధా। 684 

అ. యా=ఏగి, (పా'కార్యపకర+అంతర-స్థితిమతీ= స స పనాకారమల న స 

మూవాముయొక్క్క_+నడుమ ఉనికిగలదిమెన, రాజవద్మినీ=రా జయొక్కు పది ని 

శ్రీ-చందపుమ్కరిణి, (ఉన్నదో) తత్సన్ని ధౌ= ఎదానిదగణ, శ్యామా ,ఉాత్తుం 
వో పయూధర _- ఉజ్జ్వల-రుచిః=ప చా అండ్ల క్రీలయొక్క_-శ్యామ=నల్ల నై - 

పొడవైన- _సనములయందు మేఘుములయందువలె - ఉ(గుచున్న, ఆశ-కాం 

తికలవా6డును, శృం-గారిణాం. +అగణీః = = శృంగారపురుపులలో _ శేష్ణుండును, 

భుజంగ+అన్వయం =విటులతో- ఆది శేమనితో-_సవావాసమును- సంబంధ మును, 

తనక్ = చేయువా(డును, (శ్రీరంగస్థల- నిత్యవాస-రసికః = =(శ్రీకరమెననాట్యస్థ 

లమందు- శ్రీరంగ శే తమందు. ఎల్లప్పుడును వాస ముచేయుటయంను. రన ఇంత్ 

శునునెన్క అసా=ఈ, పరపూరునః = అన్యపురుషుండు - _ పరమపురుపుండు, 

నిశ్శంక 8 =నిర్భయు.డై, -చిరం=చాలా కాలము, ని_చాతి=నిదురచేయు దున్న 

వాడు. అహో =అశ్చర్యము! 

తా, స్టపాకారమలమధ్య రాజ న్తీ సమిపముననె పడా సేండ్లవారి స్త 
నములం ద పేక్షగలిగి, శృంగారముగ విటులతోంలసాడి నాట్యశాలయందు తెణి 

తి రుగుజారపురుషుండువ లె చం దపువ్మ్కురిణీ సమీ చియుననె నీల మేనుమందు. 
వలె వర్గ యుకలిగి శృంగారముగ ఆది కేషునిశయ్యనుగాంజేనికొని ఆ కీరంగ కే 
[తమందె వనీంచుసరమపుకుషుండు 'అం దెల్టప్పుడును యోగ ని దయందునున్న వా 

దుల ది .ఘయోతేసరంయు |! 



502 విశ (గుణాదర్శము. 

నీ జ్యా మోల్లసద్దివృీీధా మోజ్ఞ ఏల(దమ్య 
పటుపయోధరరుచుల్ * పరలణగువాండు 

కా లెత్తిపెట్టకె ఫ$ కలయంగ. గను విను 

నలభుడంగుజె (పక్క ఫ$ మెలంగువాండు 

రంగావనిన చేరి * శృంగారమున కోరి 

చికవానరసికుం డై $ తిరుగువాండు 

నరసిద్ధసాధ్యకిళన్న రను రాసురుల చేం 

బరఫూరుముండె యనంశేబడజెడువాండు 

తే. స ప్పసాలవి కొలదుశ స్పాధ సౌధ 
భాగ పున్నాగ సచ్య్భాయం $ చాయకుండు 

రాజపద్మినియొద్దనె శ ర్మాతి పగలు 

గన్న నద్దిర! నిద్దుర + నున్నవాడు. 

గ॥ శెపావలంబనా దోషా ఇమే నమే రోపూనహాోః (పత్వుత దో 
పానహో ఇతి సాహ నతో త్తరయాని॥ 685 

వ. ఈ నేపూవలంబనము లగుదోవంబులు నాకు రోపూావవాంబు 

లు కాన్రగాని, విచారింప దోపావహంబుతే యగునని నేని 
టు (బత్యు త్తర మిచ్చెడువా(డను గాను. 

పున ర్వి యాప్య.._నుతీ నిరావించి,__ 

వృ[పే.తిభృద్శి ర్ని జవకాలిషు 
ధృత పాదో విరహి తాపకారీచ 
ఇందురివ రంగ బంధు 

" .కోపాభా వేపి లోక్య తే కింత! 686 

అ. టీతి భృద్భిః = రాజుల చేతను.పర్వత యుల చేతను, నిజమౌాలిషు = తమ ళిదో 
సర పాద 9=ధరింవంబడినపాదములు - కిరణములు కలవాడును, 

bes 

ఓ 
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అవిః= మేరుశై లస్వరూపుండయను, విః=గరుడపవ్నీరూపుండును అహిత 

రీచ=శ[తువులకు అప కారముచేయువాండును-విరహీ-. తాప కారీవ= వి? 

గలవారికి, తాపముకలుగంబేయువాండునై న, రంగబంధుః =| శీరం గశు 

దురివ=చం[(దుండువ లె, లాణేక్య తే=కనంబడుచున్న వాండు, కింతు = వ 

దో పాభా వే౭.సీ=రా(తీ లేనపుడును-సర్వదోవములు లేనపుడును, విలా 

క నంబడుచునున్నవాండు. 

తౌ, పర్వత ములమో౭ద కిరణ ములు వ్యావీంపంజేయుచు, 

తాపము కలుగజేయు చునున్న ను రాతిలోనె కనంబడుచుం! 

ఈషశీరంగనానుండు బలి పయుఖసకల రాజుల శిరములందును 

శతు లై నహిరణ్యక'శిప్రు ప్రయుఖులకుపరి తాపయుకలుగ జేయుచు 

మవామ్” “వె న లేయోస్మి ప కీ కామ్ అనిపర్వ తార్థక అవిళశ 

పక్ష్యర్థకవిశబ్దవాచ్యుండు-గాను నై యున్నను, సర్వదోషము 

రేయుంబగలును గనుపడుచునె యున్నవాండు. 

ర్ మతిభృత్తులమాళుల వె కా 

ధృత వాదు. డవిరహితాపశ+ధిక్కా_రియ కా 

సతతము శళివ లె రంగండు 

తతపోపాభావమునను $ దగ గనుపించున్. 

యద్వా.---లే దాP_ 

వృ॥నవిథా శుభ రంగలక్నీ తాంగే 

సుము దాప్యాయన కారిణోహా ద్భ్టే 

కలయామి కురంగలశీ తాంగం 

కుము దాప్యాయనశకారిణం విధుం తమ్! 6837 

అ. ఇవా=ఇక్క_డ, శుభరంగలకీ తాంగ్ = శుభకరమైన శీరంగ క్నే(త మం 

దు కనంబడినఅంగములు గలవాడును సుముదాప్యాయనకారిణి=ఐమంచిసంతో 

వముతో తృ దప్టొచేయువాడుగా న; విధాజవిమ్ణు వనుచందుండు దృ"స్ట్రేసతి= 



కక. ఎ, ఇశ్వగుణాదర్శ్మము. ౬. 

చూడంబడుచుండ ౮౫. కురంగలకీ తాంగ ౦=కుత్సిత్ మైనరరగ మందు _కెడితో - 

కనబడిన. మధ్యాంగముగ లవా(డును, ' కుముదాప్యాయన కారిణం = = కృత్సితమైన | 

సంతోనముతోో._ "తెల్ల కలుపలకును త్భ పి పిచెయువా(డు నెన, తంవిధుం =ఆ నం 

(దని, నకలయామి= చూడను. 

తా. శుభలక్ష ణములు గలయీ(శ్రీరంగమందు ఆమోదముతో మనకందణ 

కును తృప్తి పినిగలిసించునటి యా(శీరంగ నాథుండే చంద్రుండుగా. కనంబడుచుం 

డలాా, రియాకాశరంగమందు లేడి నాడించుకొనుచుం గుముదామోచము నే 

'చేసికొనుచుండునట్లిచం దు చేల చూచుకోపలెను ? 

శే, విధుండు శంభ రంగలవీ,తశపథుం డేతండు 

"నమితమును సుముదాప్యాయగీీనము నోొనర్చు 

విధుల డతండొ కురంగలశ శే తుండు చూడ 

నమితమును గుముదాప్యాయకీనము నొనచ్చె. 

గ॥ పున ర్విచింత్య సవిస్మ్మ యమ్॥ | 4368 

వ. మణుల వి శేషీంచి చింతించి విస్త యంబునుం గాంచి, 

శ్లో॥ రంగేశ చీవకో యుకృం - 

వార్తాంగీతిం .భ జే దితి 

చిత మేతదసంగీతి de 

వ్యపచేశం యదశ్నుతే! .- 1... 689 

అ, రం గేశ సేవక స్య=రంగనానునకు-తగరమునకు - ఆ|శితుశు- పనిచే యు 

వాండు, వారాంరీతింభ జేత్ = నృత్య సమర్థ మైనరీతిని పొందును, ఇతీ=ఆనుటు, 

యు!కం=సరే; ఆరాంరీతింభ జే ద్యా= చొక్క మైన ఇ త్తళినిపొందునా? / (పొం 

దండు) అసంగీ=ఐ దు సృంగతి లేనవాండు, - ఇతి= అని, స్యప దేశం=పనిద్ధిని, యత్ = 

ఎెందుపలన, -అశ్ను లే=పొ "ందుచున్నాండి గే? కక్ ఏతత్ =ఆయిది, చిత్రం =: 

ఆశ శీ . స 
షు WE Fue కీ క nn et + 

Ww % ఉం ॥ “తనా 



సు 
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తొ. తగరపుంబని. చేయుపాండు "ఇ త్తడిపనికిం చేరనియట్లు ఈ కీఠరగణాలూ 

కునినేవకుం డైనయతఃడు విషయాంతరసంగతుండు కాడు కదా? | 

ఆ, రంగ పేవకుం డలశరంగం దా నొకరీతి 

సేవకు డన సరియె? శే సేవకు జెటు 

'లతం డనంగి యన 4 నవిహయము లకు 

జిత మిదియు నెందు * ఛాతియందు. 

న్లో॥అన్య దద్భుత ముద్భూత = 

మత (శ్రరంగఛామని 

యచ్చం[ చాభిఖ్యయా 'వ్యేపా 

. నోభ తే. పుష్క_రి ణ్వహాోే! 

అ. అ(తే=ఈ్క శ్రీరంగధామని= శ్రీరంగ కే తమందు, 

ఏపా= ఈ, పుష్కు_రిణీ= తామరతటాకము, చం బాభిఖ్యం 

తితో-చం్యదపుమ్కురిణి అనుపేంతో, కోభ తే=(పకాళించు 

అందువలన, అన్యత్ =మణీయొక, అమ్భరం= అః 

నది.. ఆహో=ఆహా ! ! 

శా. ఈ శ్రీరంగ యున తటాకము శామరతటాక మయ్యును; చంద కాంతి 

చేత (ప్రకాశించుచ్చు చంద్రపుమ్కు_రిణి యనుపేరితోను నున్నయది. ఇదియు 
నొక విరుద్ద మయినయాశ్చర్య మె. 

క. నుజేయొకయద్భుత మొద'విను _ 

సరయంగ న మొపుడుకా 

సురుచిర మై భ్రాసిలుం బు 

ప్క_గణియు. దానై యజ సీచం[ దాభిఖ్యక్. ల. 

గ సమంతా.దవలోక్య సశ్లాఘమ్॥ 641 

వ, కలయ గనుంగొని కౌొఘాసపొూతంబుగ.. . ౧-౭ 
లం గ 



$06 విశ్వగుణాదర్శము 

వృరంగత్న( శ్ర మిదం రమేశితు 'రభివ్య క్రి స్థలే ప్యాదినుమ్ 

తీర్థం పవ మునుద ఏథో భగవతీ యం ద్వే గో ఏతి శంతి? 

సర్వాళా నగ ర స్యచాన్య జగ తాం నిర్వాహకో నాయకో 

వాస కృేదిహ లభ్య తెజగతిక్షో వై కురఠ ముత్క_౦ఠ బే॥ 642 

అ. ఇనం= ఈ, రంగమే కం=|కీరంగయు, రేనితుః= =భ గవంతు. రై న 

లకీ పతి యొక్క; అభివ్య కి క్ న్గళేము= = ఆవి ర్భావస్థల ములందు, ఆదిమం = (ప్రథమా 

"మైనది, యాం= ఏీవిరజాతీ్థమును, (శుతిః= వేదము, తోస్పవీతి = విశేషము 

స తము చేయుచున్నదో? భగవతీ = భగబక్చంబంధముగల, మరుద్వ్భృధా == 

కావేరి, సె వ=ఆవిరజాతీర్థ మే; అస్య=ఈ, నగరస్య=రంగమునక్కు నాయక 

సంగా యును జగ తోం సక్లలలోకములకును, నిర్వావాకః = రక్షకం > 

సర్వాత్తా=స సర్వాంత రాత్త మె యెన విష్ణువు; ఇహాజ = ఈ తే త్రమందు, వాసం= వో 

సముచేయుట, లభ్యతే వేక్ =లఫింపణుకినయెడల; జగతి = లోకమందు, 

కః=.ఎప(డు, వై కుంఠం= వై కంఠమును ఉత్కంఠ తే=కోరుచున్నాండు ? 

తా. ఈశ్రీరంగము ఆభగవంతుని యవ తారస్థలములలో (పధానస్థల మై? 

వేదవినుత మైన ఆవిరజయే ఈకా వేరై, ఈరంగ నానుండే ఆసర్వాంత ర్వా మిం 

రమైన పరమపదనాళ్లుండై యుండలూ ; ఇట్టె యీరంగత్నే[ తముననే ఎవరం 

“గాని వాసముచేయువారు మజల ఆపరమపదము నేల కోరుదురు? 

శా, శ్రీరంగం బిది నూటమెని దిమహాశత్నే[ త్రంబులం దాద్య, మే 
పారంగకా విరజా ఖ్యతీర్గ మిది సహా గేం ద్రసంజాత, సాం 

పారంగళా జగదీశ (రుం జియిటకా హా! యాశ్వరుం,డిందునిం 

పారంగ౯ నివసించియెవ్వండెదనీశ$వాం జేయు? వై కుంకమున్ ._ 

కృ జానుః..__కృశానుండు.-__ 

సార్థాంగీకారక్॥ అర్థాంగికారముత్”, 

వృ! సోటేయం యద్యవి హ్యృద్యఏవ విషయ స్పాయంత నేందీవర 

ఇామాంగేన సనాయకః కృతత మో భంగేన రంగేందు నా 
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(భాం తాఃకింతుచరంతిహంత పిశునా శాంతాత నాంతాపదా?ః 

(గ్రీమంతో యదుదంచ నొద్బత న ఖల్వ(తా స మ(ఆాస లే। 
అ, సాయంతన-ఇందీవర-శ్యామ-అం గ గేన = సాయంకాలమందలి - నల్లక 

లువలవలే - వల్లనైన - అవయవములు - మధ్యభాగము గలవాడును, కృత్ - 

గ్రమః-భంగేన = చేయంబడిన- అజ్ఞానముయొక్క_ - అంధ కారముయొక్క - 

నాశముకలవాండునె న, రంగ-ఇందునాజ [శ్రీరంగమునకు- మవో _కేస్టాధిపతి యైన, 

యారంగనాఖుం డ చెడు చం్యదునిెచేత్క సనాయకః = నాయకసహీత మైన- 

సో౭_యం=ఆయథ$ీో, విషయః= చేశము హృద్య ఏవ=మనోజ్ఞ్మ మైన డే,యద్యషి=. 

వనన్వు కింతుజ ఏమోకాన్ని యత్ =ఎందుసలన, (భౌంతాః=పరథధన్మభ మగల 

వారె, శాంత-ఆత్త నాం=శాంతి సంపన్న మైన-మనన్సు గలవారికి తాపదాః= 

సంతాపము నిచ్చువాలరైన, వీళు నాః=లుబ్ధచ "రులు, చరంతి = సంచరించుచున్నా 

నో వాంత= అయ్యో! తశ్ _ఉఊదంచనాత్ = అట్టి వారియొక్క_ -అభివృద్దిఐలన, 

అత=ఇక్కు_డ, శ్రీమంతేః= సంపన్నులు, అ 'తాసం = నిర్భయముగా, నఆనతే 

ఖలు=ఉండరుకదా? బత =అయ్య్యూ! 

తౌ నల్లకల్ఫవలే నడిమిఫా గము నల్ల నై ఆంధ కారమును బోంగొట్టుచందు. 

దువ లె నల్లకలువవలళ నొడలంతేయు నల్లనై అజ్ఞానమును బోంగొట్టు నాశ్రీరం 

గనానుండు నాయకుడుగా ఈటడేశము "రమణీయమై యుండియు, నిందు పర 

ధనా కక్ష చే సరమశాంతులకును పకి తాపమును గలిగించుచు దొంగలు తిరుగు 

చుండుటచేత నే ధనస పన్ను లిక్కడ నిర్భయముగా నుండుట లేదు. 

ఉ. జెర ! సనీలిమోక్పలసళమాంగుం ఉభంగత మోవిభంగుం డు 

తారకరంగరాడ్విధుం డు దారుండునాథుండెయాపురంబునక్ 

జోరులు శాంతచిత్తులకుం + జోదిత బాధల సంచరింత్రు వి 

సార ధ నాఢ్యులిందుభయశతం దులుగా కెటులుం దు నెమ్మదిన్. 

కిం బహునా.-__విశేష మేల Pr. 

వృ॥ నిత్యం కాం చనసింధు మధ్యరుచినో నిమ్మ_ంపసంపన్ని ధి 
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ర్ని స్తుల్యామవి "కారిచన్యశియ 'ముంకోము భే దథానస్ప సనమ్ 
విభ వీత్కి-౦ విశునేభ్య వపు బవహుల(పాకార సంవేస్టి తే 

శేతే ఛామని రంగనాయక ఇతి స్వాఖ్యా విహఖ్యాపయన్ | 

అ. నిత్యం=ఎప్పుడును, కాంచనసింధు -మధ్య - రుచిరః = బంగారురాశియు' 

క్క -కావేరీనదియొక్క -నడుమ_మనోవారుం డై, నివష్ము_ంప - సంపత్ -నిధిః = 

నిశ్చలమైన- సంప త్తికి.నిశే పమైనవా౭డ్, నిస్తుల్యాం= సాటిలేని, "కాంచన శ్రియం 

అవి=బంగారముల కాంతి ని.ఆసామాన్యయెన లక్షీ నికాడ, ఊఉరోమ భ్యే=జోొమ్మ 

నడుమ, 'దధానః=ధరించునతం డై న ఏషః = ఈభగవంతుండు, ' స్వయంజ కౌనుు 

పశు నేభ్యః =దొంగలపలన, బిభ్యత్కి_౦ = భయపడుచునా? బహుల[పాకార సం: 

వేసి లేజఅనేక (పాకారములతో చుట్టంబడిన, 'ఛామని=గ్భవామందుు రంగు 

నాయక ఇతి=తగరములకు నాయకుండు-( శీరంగనాయకుండు) ఇతి = అని, 'స్వ 

ఆఖ్యాం=తవే జరినిి ఇవా=ఇక్కు_డ, ఖ్యాపయక్ = _పఖ్యాతిపజచుకొనుచు, 

తే శ యనించుచున్నా (దు. 

తా. ఈ పవహీలచు బంగారుకేటునడుమ సర్వసంపదలు కలిగియు, లకీ 

తోయహాడ 'బంగారుసరులతోంసాడ లకీ సంపన్ను డె యుండు నీఖభగవంతుం 

డుకూడ ఆ దొంగలకు భయపడుచు,.: తొ నన్నో (పాకారములనడునునుండి, 

బం-గారమునకు నాయకుండనక (రంగమునకుజ) తేగరయునకు మాత్రమె నాయ 
కుండ నెడి “పేరిని డ్రభ్యాతేము 'చేసికొనుచు, లోలోన ద్రలోలాగు కూచున్న 

వాడు? బ్ 

చ, కనక నవీనివేశము (పశకాశము, శాశ్వత విరాశ్వరత, మ" 
ట్రూనరంగ (శీవిహోరను నిశజోరము, కావున జోరభీకికే 
ఘన. మగుస ప్తసాలము నశీగారముముధ్య వసించె రరగరా 

'“ట్టనందనే వేకు ధారుణి. దశనంతట నంతటనాటం జాటుచుక్. 

ట్ రంగ రాట్టు= తగరయునకు- శ్రీరరగ యునకో: అధిపతి, ' స స్తసాలము = ఏడు 

(పాకారమ్యులు. కలది అబన ల లి విషిత పమిట! .; 
T ఇస 

0 శ (Hi 
rf Ned 
(ఆ 



సటెప్పణాంధ్ర, పద్య: టీకాతాత్న శ్వేతిహో సనహీతము ము, 9 

విశ్వావసుః.-__ విశ్వావసువు మ. 
గ్య సకే ! నజాతు (శీమతాం హోనిః (వ్యాక త చ్వేష్ట ప శ్రాణాం 

విశునానా మేవ భవంత్యనర్థాః॥ 646 

వ. సఖా! యొక క ప్పుడును శీమంతులకు పోని కలుగదు గాని, 

ఉవోళరులకే యనర్గములు కలుగును. 

వృ॥పరవి త్త త్తజిపార యా _పవృ త్తః 

'విశున స్తు స్వయమేవ నాళ మేతి 

సులభ శృలభ స్య కిం నదాహాః 

పృథుదిష్థగసనాయ జృంభిత స్య। 646 
అ. పరవిత్త జిహి ర యా=ఇతరుల సౌత్తులను అపవారింపం గోరిక చేత, 

(పవృ త్తః=(ప్రవర్శి ంచునట్ట్, పిశునస్తు= =వొంగయో, స్వయ మేవజతా నే, నాశంజ 

నాశమును, ఏతి _పొందుచున్నా (దు; పృనుదీప పషగసనాయ = గొప్పదీపము 

(మింగుటకై, జృంభిత స్య=విజృంభించినట్లి, సస్య చంపును ఆ దా 

పహాః=దహిం౦పు, సులభః=నులభము నకీం=కాదా? 

తా. 'దీపమెంకేటిదై నను దానిని (మింగనెగిరిన మిడుతపురుగు డానిలో నే 

పడి మాడిపోవునశ్తే, పరులనాత్తు దొంగిలింప6 దిరెాడిదొంగ తానే నశించునట్ల 

యగునుగదా ? 

క. పరభనము గొనకా మనమును 

బరువడిం బరియవిడు చార్య శపరుం డే పరియుక్ 

బొరయదె సులభంబుగ వృతి 

యరయని శలభంబునకును 4 నలదివె గవియన్. 

గ॥ అల మన్య(పసంగన, తమేవ పరమేశం గీరంగథానాన మ 

నుసందధామి[ 647 

వం చెబు పసంగము. జాలు, పర మేశ్వరుం జ డై నయా శ్రీరంగోశ్వరు 

నే యనుసంధించుచున్నాను. 



సవిన యమ్.___వింతపడీ.___ 
టీ 

య్ 
వృ॥నపర్యాం విరుద్ధాదవి (పాప్లు మా స్ట 

సమర్థో జగ త్వాం యతో రామచం( దాల్ 

అరంగాధిరాజోదితి పొఢభ శే 
వి (పాప పూజాం స రంగాధిరాజః॥ 648 

అ. జళత్యాం=భూ లోకమందు, సమర్థః = సామర్థ్యము గలవాడు విరు 

స్టైవసి=విరుస్థవ ర్త రనము కలవానివలన కూడ, , సపర్యాండా కాపూజనుు, (పా సుం = 

పొందుటకు ఈ'ప్లే = కోరుచున్నాడు యతః=ఏ లంకే? స=ఆ, రంశాధి 

గౌ జం రంగరాజు, అరంగాధిరాజ ఉదికే పాఢభై 3 =రం గాధి రాజు "కానివాని 

యంద.మికిలి -గాధిరాజునందు కలిగిన దృఢమైన భ కికలవాండగు రామ 

చందాత్ అపి = 'శ్రీరామచం్యదునివలనం గూడ, పూజాం=సూజను, (పాప= 

పొండెొనొ; తత;ః=అందువలన. 

తా. ఈరంగాధిరాజు రంగాధిరాజునందు. గూడ భక్తి కి గలిగిన ఆరామచం 

(దునివలన పూజింపంబడుట “లోకములో పూజనీయుడు తనకు విరుద్ధ ప్రవర ర 

నము కలవానిపలనలహూడ6 బూూజింపంబడును ”” అనుమాటకు తనదిగా నే 

యున్న ది, 
౫॥ అథవా నా|తవిరోధ ఇతి సమర్థ యే॥ 649 
వ. లేదా యీడను విరోధ మే లేదని స సమర్థించుచున్నాడను. 
తే, అతిసమర్థుం డేతనిచేత శ నయిన నర 

రవుణ. గానం గాంచు, రంగాధిగీరాజు గాంచ 
కరమరంగాధిరాజోది$ తాను రాగ 
రామచం( దార్సితుండు నభిశరాము డగుట. 

టి. ఇట, సవాజార్థమందు-కాంచక, ఆరమరక్, గాధి తుండు... అని విభా 
గముు అన్యార్థమందు- కాంచక్ , కరము అరంగాధి... అనువి భాగమున-కాం 
కొ అని దాని (దుతమునకు లోపము, కించిల్ల క్షణదోవ మే యైనన్యు:పాదాం 
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తమందు [దుతలోపయు బహుళమని మొనను, శ్రేషయమశకాదులందు అది 

అంత దోవయుకాదని యెనను లా క్షణిక నమాథానము. 

ర ౦గాధిరాజు=క్రీరామచ దారి తే శ్ర్రీర ంగాధిపతి..క్రీణామచం[దులు- తవు 

సూర్యవంశ మువారిలో తను పితృపర్ణ మునకు గృవాతిరువారాధనమునశై భగ 

వానుండు కృపచేని యిచ్చి తేమకును తిరువారాధనమై యున్న తనదిష్యమంగళ 

విగ్రవాస్వాపుశై న శ్రీరంగ నానులను లంకాయుస్థములో తమకంతో సహా 

యముచేస్సీ పట్టాభిపి క్షండునై తము ననుసరించి శరణాగకుండై తమపట్టాఖి 

పేకమునకు వచ్చి సర్వవిధముల సంతుష్షుండె మజలపోవు నా విభీప ణునక 

తీరువారాథనాగా (పత్యుపకారము తలంచి యిచ్చిన తిరుపణూడతోటి వీరిని 

ఈకావేరిగట్టున చంద్రముతీతేటాక ముదగ్గర. ఆచమించుటకై యుంచి మజలి 

యెతుటకు లేక తత్తరపడి వ్వసనాయ త్రచిత్తుడే యొడలు మజ-చియుండలా 

అపుడు స్వామి అతనిస్వప్నములో నే నిక్కు_డ నే యుండవలెనని కోరుచున్నాా 

ను. నీ పప్పుడప్పు డొకదినమైన తేప్పక వచ్చి తిరువారాధన చేసిక్రొనుచుండు 

మని యాజ్ఞావింపయగా, సేటివజకును చిరంజీ వియె యుండు నావిఖీషణుని చే 

సామాన్యులకు గోచరము గాక ఆరాధించుకొనంబడుచుండు నా మహావిష్ణువు. 

258 వృత్తము పయిగచూడు? 

గాధిరాజు= విశా (మిత్రుడు పు మారవునివ వంశే స్థు(డు కుశికుండు. అతనికుమా 

రుండుగాధి, అతనికొమారుండు విశ్వామ్మితుండు. తానురాబర్తి రి యయ్యును కోప 

గాండగుటచేత ఎన్నిమార్గొ తపోభంగమై తుదకు పకిష్టునితో స ర చేసి తప 

స్పతిశయించి (బహ్మష్ని యయ్యొను. ఇతలడె తనకు కపయజ్ఞై భంగము లేకుండు 

టక దశరభరాజును వేడుకొని అతేనికొమారులు (శీ రామల క్షణులను బిలిచికొ 

నిపోయి వారికి ధనుర్విద్యాదులను నేర్చి వారివలన సుభాహు మారీచాది దుష్ట 
రాక్షసబాధ 'ేక నిర్విఘ్నముగా తనతపః పరిపూ ర్మియు యజ్ఞ సూ క్రియ 

కావించుకొన్న వాడు. 

కో॥కువస్తు హంతా సద్వస్తు 

సంగహీ రాఘవః శమమ్ 
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Cay 
me [Ad తల్ ఆల (౮ 

శ! 

పహూంఠతా కుర౧గ తాజస్య ౨. 
రంగరాజ మపూజయత్ | , -. రను 650 
ఈ రాఘహఃా=[ శీ రాముండు, కువస్తు వాం తా=కుత్సితపస్తు వులను పరివాకించు 

చాడు, సవ్వస్తు సం(గహే=(శేస్టవిస్తు వలను సంగహిం చువాండును, -క్షమం= 
యుక్త మే, కురంగ రాజస్య=మాయ లేడి రాజు నేన మారీచునికి, వాం తౌ=సం 
హారకుండై, రంగరాజం= (శీరంగరాజును, అపూజయత్ =పూజీంచెను, 

తా, ( శీరాముండు అసక్సె దార్థృములను విడిచి, సక్స దార్థ్యమయుల నే సంగ 
హించువాం డగుట చేత మూయాక్రరంగమై వచ్చినమారీచుని సంవారించి |శ్రీరం 
గ నానుని పూజించుచుం డెను. 

క కుపదార్థ త్యాగియ తా 

సుపదార[ గాహి యగును $ జవ? రాఘనవుం డా 
చపలకులేంగ పతినిహతి 

నిపుణత రంగపతి వినతి + నెజచె౯ా నెటిమెంన్, 
కురంగరాజు = మారీచుండు._వీండయ విశ్వామ్న్మి తునియాగమందు వాయవ్యా 

స౦మువే (శ్రీరామయలవలన సయు[దయులో సడ వేయబడి తేవ్పీించుకొనిపోయి 
ఆ వనుక ఆరావణునికి మంతియె యుండుటన తా నెన్నివిధములనో ఆ (శక్రీరా 
మొల బలపలెకమములు బెల్సిన్సి యెంతేచెప్పినను వినక వాండు కోపగింపలా, 
వీడు బంగారుజ్ంకయె వచ్చి, నీతాజేవి ఈజంకరూాప్ప నేర్చు పన్నెలకు 
వింతపడి దీనిందెచ్చియిమ్లని క్రీరాములను వేడుకోగా వారు పోయి 'దాని( 
బట్టి తెచ్చుటకు ఎంతోకన్షపడి కడకు దానిని జంపి, ఆచర్మమునై న- తెచ్చి శీత 
కిచ్చెదమని చాణమువేని వాతము "చేయంబడినవాండు. 
గ॥ పున స్పభ కి పకర్షం భగవంత ముద్దిశ్య॥ 651 న. పదపడి భ క్రి యగిశయించి భగవంతు ను దైళించి. 
వృ॥శికనురనుతిఘో చే. శత్రువు స్పీతరో శే. 

నిహాత వినతదో-పీ. నిత్య దాస్యాభిలా-పీ, 



కక చ టట బహళ వజ ల సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీ కా తాత్ప ర్వేతిహాసనహితము. 618 

లలితవపువి. శే పే లబ్దసంపూర్ణ తో చే 

పరమపురువ ! కేక్సే సర్భచందావిశే"పీ.। (నలి 
అ. (శీత సురనుతిఘాశి వే = అితులైన దేవతల స్తోత్ముల థ్వనులు కలవా. 

డును శ్యతుషు=ళతువులందు, న్ఫీ తరో పే, = అతిశయించినకేప్రయు కలవాండు 
ను, నిహతవినత దో వే=తొలంగొట్టంబకిన ఆ(శ్రితులదోనములుక'బ వాడును, 
నిత్వదాస్యాఫిలాషే=ఎప్పథును దాసత్వ్యమందె అభిలాష కలవాడును, లలిత 
వపుషి = మనోజ్ఞ మైన దేహము కలవాడును, లబ్దసంపూగ్ల తో షే =లఖింపంబడీన 
అధికమైనసంతోషము కల వాడును, పర్వ-చంటదావి కపి = పూర్ణి మాచం|దుని 
కంెకు విశేవముకానినాడూ న, "భే పే = ఆదిశేషునియందు, సరమపురువ 
ఫురు పో _క్రేమా! Ek =నిదెంచుచున్నా వు. 

తా. ఓ పురుపోత్తమా! తాము జేవతేల స్లోతములతోను శతువులమింది 
కోపకుతోన్సు సకలా(శితులదోపష ములు పరివాకించుచు, ఎప్పుడును దాస్యవృ 
తీసే యుండి, నిండినసంతోషము కట్టి, పూర్ణ చం దునివౌ అతిధవళ్ల మై 
మనొవారమైన శరీరమయుగల ఆయాది శేషునిళశయ్యయందు కేయనించుచున్నా రు. ఉత్సాహ. శేషు వినతేవిబుధవినుత కోను వివుతనమితినం 

రోవు నిహతవినత వితత$ వోవు లబ్ధలలిత నం 
తోము నిత్య దాన్య సమభిశలావుం బర్వచం[దవ 
ద్వేషము వెన నజయ్యశ య్య 9 దిండు. జేసీ పండితా |! 

గ భగవ౯ా | రంగచం[ద ! భ వదీయనమ్లుఖే భావీతువువి నయం 
శుభిముః॥ 

658 వ. భగవానుండా |! రంగచం[ దుంజా! భ వదయసమ్మ్థుఖమున భా 
వీంపనై న నేము భయపడుచు గాము. 

తేథాపి;___అది నెనే... 
వృ॥వ కృ వ్యాకరణన్య వామ మితర ద్యన్వ (పవ కీ మమ్ 

భి"వ్యంవ్యాకరణస్య సాధు విదభే శయ్యా యదీయా పునః 
లికి 
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య ద్య్వాహో డ(జ శేఖర శుంతినముయోా యస్యన్ను పో భారతీ 

గోప్ట్యాం | తెస్టతి తస జే కవిజనో రంగేశ క రం నుతిమ్॥ 

అ. యస్న=ఎవనియొక, వామం= ఎడమకన్ను, వ్యాకరణ స్యజ=వ్యాకర 

ఇయునకో ప క్తృ= వ కృయో, య స్య = ఎవనియొక హా ఇతరత్ ఈక్షణం = వే 

గబ ద =వ్యాకరణ ప్రవ క్షయ్మో పువః=మణల, యదియా=ఎ ఆక కి న్ను (దువ క్వ 

వ్యాక రణ స్య = వ్యాకరణ మునకు, సాధు = చక్కొ_౮గా, 

భా" న్యం = వ్యాఖ్యాన మును, విద భే=ఐ చేసెనో, య ద్వావాః= పనియొక్కావావా 

నమైన, ద్విజ శేఖర = వావ్యణ నేస్టుడు. పక్షీరాజ్యు (శుతీమయః = వేదములే 

స్వయాసమగాలలవాండొ ; యస్య = ఎవనియొక్క, స్నుసా= =కోడలుు భారతీ 

సరస్ప తియో; మరం గేశ = క్రీరంగనాథా ! తేస్య=అట్ల, తే=నీరయయొక్కొ, 

ప్ల్యాం=గోప్మిలో, క విజన$ః =కవిసమావాము, నుతిం = నీన్నాత మును, కర్తుం = 
© 

చేయుటకు, (త్రస్యతి= భయపడు చున్నది. 

తా. ఓ శీరంగనా థా ! తమయొడమక న్నయినచం[ దుడు చాం్రచవ్యా 

చా 

కరణమును, కుడిక న్నయినసూర్యుండు సౌరభ్యాకరణమునుక్ జేసినది గాక 

రమపడక గానున్న ఆదిశేషునంశే మున ఆపతంజలి వ్యాకరణమునకు భాస్యమును 

జేసెను మజీతమవావానమైన గరుత్మ ంతుండో సకల వేదస్వరూపులడె యున్న 

వాడు; ఇదేగాక, కమకోడలైన సరస స్వతియో సర్వభాపాస్వరూపిణి ర; యె 

యున్నది; ఇట్టుండు తనుగోస్టియందు ఏకవి తేమను పొగడ శ కం డగును ? 

నీ. వవాని వానుసీమోతుణం బగుచరదుః 

డావ్యాక రణమున గీకగును వక్క 

యీవానిదవీణ * మోకుణం బగుసూర్వు. 

డీవ్యాకరణమున $ క్మేపవక్త 
'యవానిపర్యంక $ మే యగు శేషు. డా 

వ్యాకరణమున కే (| భావమ్యకర్త 

యేవానివాహమే + యా నె న కేయు(డు 
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వదమయు(డె యాచు + వెలయు మతటియు 

తే, నెవరికోడలు భారతి $ యవును నట్టి 
నిన్ను€ గనుంగొని మునుకొని $ సన్ను తింపం 

గల కవి_శేష్షుః డేనోష్టిం $ గలం జెసంగ 

రంగనాయక ! పాయ కెశేజబుంగం జెపును. 

ఇ. విష్తువామేక్షణము=శందుండు---విషువునకు వాభుశేేతయ. ఇతండు 
౯ ౯ 

కల్చాంతరములందని అన తారాంతరములలో సము వపు తులను, అ తిఅననూ 

యలప్తుతుండు నె, నక బావ్యాశౌవధీ తపోయజ ముల కధిపతియు, అళ్వి దా వ ల్లీ ను 

న్యాదులకు పతియునె, బృవాస్పతి దార యెన తారవలన బుభుని గనుకొన్ని 
3 గ 

మనకు రాతులయం దంధకారవారణమునక ఆకాశమందు కనంబడుచునె 

యుండునతండు. ఇతంజె చాం; దవ్యాకరణక ర 
అ _-౨ 

సూ ర్యుండు. _-విష్ణువునకు దక్నీణ నేత్రము ఇతంశును కల్చ్పాంతరమున అది 
తకశ్యపష్మబహలపు తుండును, ఇభాయాసంజ్ఞాదేవులభ _ర్హయు చె వై పస్వతనును 

వును యముని శనినికౌ గనుకొన, మచి యమున తపతి అనుకూ౭తులనుకొ గను 

కొని ద్వాదళశాదిత్యులలో నెక గె (పాతర్ష గ్యాన్నా సాయం కాలములలో 

(బహ్మారుద విష్ణు స్వరూపుండు చె మనకు *పగటనె అుభకారవారణార్ల మె 
యా 

ఆకాళమందు కనయడుచునె యుంజునతండు. ఇళండు సౌరవ్యాకరణక ర్త. 
ఆదిశేసు (డు, ___ విష్ణువునకు శయయ్యమమైయుండునత డు. ఇతండు కదూక 

శ్యపులప్పుతుండై బదరి కాళమాది దివ్య చేత ములలో కపస్సు వేనిచేసి తనన 

త్యనిస్థా రైర్యాదులకు మెచ్చి (బహాయిచ్చిన భూ భారవహానమంతటి శ క్రియు, 

ర్యుదుండిచ్చిన విష్ణుశయ్యాస్వరూపాద్యాసక్రియుకు గలిక్కి గరుత ౩ తితో 
సవ్నాసఫణామూ ర్షి యె వారిషద్ద ఇ ప్రధానుడునై యుండి, కల్పాంతరములలో 
లగక్యణ బలరాము రామానుజా ద్యవతార ములలోను నున్నతండు. 

ఇ. పతంజలి __ ఆయాదిశే షాంశసంభూతు.డె సంస్కృతమున వ్యాకరణ 
మునకు ఫ"మ్యకారకుండునుు యోగళా స్త) మునకు (ప్రవ ర్తకుండు నె నయతండు, 
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డు = బహువాహనయు- ఇకే (డు పోరు షేయమైన వేదమే 

“అవాంకు. ఇతయ విన తాకళ్య పులఫుతు6డె, క్యదువదగ్ధజు 

కరువు పోయగొెట జేవేం్యదునుండి యమృుతము దెచ్చి కోరిన 
hh న (= 

జ్జ న 6 ర 

ఇ “అట్, క క రాకా 

గ De we re లీ ల 

కా అజవేదాంంకచి* ఆహాన? నుక్రోర్ తల్లియు త్తరువున పుళిందుని భక్షణముచేసి,, 

తవపంసు.. ఎబలించుటకై. విభొవసును ప్రతీకలు దాయఫి"గమున ప్ర యొక్క 
హూ. 

. - Go డో వెం, 

క, రు శవంచుకె: రూపము మాజీయున్న గజకచృపములనుక ఛభత్షణము బెని 

ఎదు నిలమువలా, ఆబరువువకా కాకు విబుగలగా, అందలివాలఖి 
ఒకన్ళక్న్షకా యం 

లును మెం దంచి రక్న్షీంచినయ యక (దు. 

కలో ' ay) 
ఉని ౯ 

ల 

ఫర 
తయె తననాలువా స 

సరసతి..-. బహ ఫె" ర్యుం ఈ
మె విద్యల కధిష్టాన దేవ య న బువా స్త 

శుక కమల ఫు స్తకములను ధరించినదియై, సంగీత సాహా 

నజ 

సన్వపానమిచ్చుచు, తన్ను థరదృతువున పూజించువారికిని విద్యా 
జ 2 

త్వ్నృములు "రెండును సవములూాలగలిగె, ఆవిద్యలు కోరి అభ్యసించుచారికి బిడ్డ 

ఆ 
నాతి శ 

పన్నతక సలజేయుచుండునా మె. ఈమెయీ (బహ్మనుగన్న విష్ణునికోడలు. 

క గార్ జ చ 
౫|| పున రంజల్ం బధా స(పార్థ మ్ ॥ 6ర్ర్ 

వ. మజల నంజలిబంధంబును (బౌర్థ నానుబంధంబునుం గావించి. 

వృ॥వరగుణగణసీమా హారిధ్ధశ్యామధామా 
వ 

సతత నువురరామా సంగసంగీత నామా 

పరిహృతభన దామా భాసిళాకల్ప హేమా 

మును కలయతు భూమా మంగలం రంగథానూా॥ 656 

అ. వరగుణగణనీమా= ేస్టములైన గుణసమావాములకు నీమాభూమియు, 

వారదళ్యామభామాం మేఘము లె నీలకాంతులు కలవాడును, సతీతం= ఎప్పు. 

డును అమరరామాసంగ సంగీత నామా =టేవ నీ) లతోడికూడికతో పాడంబడు 

చుంజెడు నామభేయములు కలవాడును, పరివ్బాతే భవదామా=పరిహారింపంబ, 

డినసంసారపాళశములుకలవాండును ఫానిత-ఆకల్చ్బ - హేమా=[ పకా శిం చెడు - 

js ఆభరణములలోని-బంగారముగలవాండును, భామా=స ర్యాతిశాయియునె న. 



ల * 
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రంగ ధామా=(శీరంగధాముండు మమజ= నాకు, మంగలం=శుభ మును కలయతు 

ఇ=కలుగంబేయునుగాక ? 

తా. సకలకల్యాణగుణములు కలిగి, నంసారబంధములు తొలంగించు 

చ్చు నీల మేభువస్టు (డే డే సువర రృభూపషణు. డై "డె జేవతలు దేవతా న్లీీలతోడం గూడి 

. వాగడంబ డెడు “రంగనాయండు మాకు మంగ ల్ల పదాతే యగునుగాత ! 

విజ ను నుంగళ ము, 

భూము డచిరసుసుణనికర సీయుం డసీతలసికజలద 

ఛభాము( డమితశుభదపీనుత $ నాము6 డపవాతాఖలాఫఘ 

జాము. డమలభూషణాలి$ హేము6 డతులభంగి రంగ 

ఛాముం డచల రం గెకంగ.ం 4 దా నొసంగు మంగళంబు. 

౫॥ అన్వతో వీత్యు సప్రశ్రయమ్॥ 657 

న. మజొక్క_ పక్క ఏక్షేంచి విశ్వాసంబునుం గావించి. 

ప్ రంగ నాయకీనర నము, 
yy డ్ 

(గ్రీరంగనాయకి ఈమె -, (శీమన్నారాయణుని యపారక్ళపాస (రూపిణి 

ఈకాటెచేత నే సదా ఆవిష్టువక్షఃస్థల వాని నియే రా రమొయుండుకేు కాక, అమృతము 

భనమపుడు నాక్షీరసానరక వ్యకయు నై న లోకమాతయు నౌటచేత సర్వదా 

వాత్సల్య మున సర్వ చేతనస సంరత్షణ మున ౩ తనభ ర్త మైనయావిష్టువు నకె పురు 

షకారిణి-గా నిత్యానపాయినియు నై యున్న యామహాలక్షియే ఆనారాయ కా 

పరరూపు లై యున్నయీా శ్రీరంగ నాయకుల కిట్లు దేవి యె శీరంగ నాయకి 

యను తిరునామకుతో [పశ స్స యెయుండునణ్టి యామె. 

నో! స్వామినీం నాపి నీలాబ 
<౧ గ 

వముదమోచనలోచనామ్ 

అంగనాం రంగధా వ్న్నూ2_స్య 

దీపిం మూ ర్రినుతీ మివ॥ 658 



[వ విశ్వగుణాదర్శము : 

అ, సీలాబ్ర_మ వ మోనన- లోచనాం = నల్ల కల్వల యొక్క -గర్వ మును - వీడివీం 
గ్గు cn రిం 

-కన్ను లుక్లలదిమొ, మూ ౭మతీం=శరీర ధారిణియన, దీ పిమివ= కాంతినివ లె, 
(వూ నచ! చల — 

“చ షా al | ల్ Pa 

ఏమినీం=౫ి వ. సున్మ అస్య= ఈ, రంగ థా న్ను? = శీరంగనా నునియమొ 
చెం. 

-), అుఐగనాం= న్స్ 
వాలి 

మూ మంతమెన యారంగనా యకుని కాంతినివ లె ననుస్క_కంచుచున్నాను. 

. స్యామినీ! నీకు వేవే పీణామ మిడెద 

మేచకోత్సణబదలమదశీమాచక (ప 

ణద్ధనయన యుగీ! గం౪శే నాయకీ ! స 
మిద్దరదంగనాయక మూర్తి $ నుణత్తేస ప్పి | 

చేపీ ముద్దిశ్య. అద్దేవి ను బ్రేశంది.__ 

| మోహోోన్తూలనమూలి కా భ వజుపాం మా మోౌధ్వన్ని శేణికా 

చేత క్యుద్ధివిధాననిద్ధగులి కా చింతాతమశ్నగ్మది కా 
విద్యాప భవమ తాలి కా౭_సి కమలే ప్హ్లో రురోమూలి క 

నూత స్తం మమపారిజాతలగికా మోాదాంబుభే ర్వీదికా॥ 

అ. హేమాతః=ఓళల్లీ ! పౌళమలే=ఓమహాలత్మ్మీ ! త్యం = నీవు, భనజు 

౦= సంసారమును. పాప మును అంటినవారిక్షి, మోహ-ఉన్నూలన - మూలికా = 

నమును-మైమఅఫును _ పెల్లగించుటకై -ఓపషధీవిశేషమును, మోమాధ్వ -ని 

'ణీకాజము కీమార్ల మునకు - నిచ్చెనయునుు, చేళశ్ళృద్ధి-ఐ ధాన - సిద్ధగుళికా 

ఏనళ్ళుస్థని- ఇయుట కై సిద్దగుటికయు, చిం తాతనుః-చం(దికా=వ్యసనము 

'డి యంధ కారమునకు- నెన్నెలయు, విద్యా వి భమశాలికా= విద్యలకు - వి 

సశాలయు, విష్ణోః= విష్ణువునకు, ఊరో “నూలికా=వక్షః స్థల మందలి బంగారు 

మువంటిదియు, పూదాంబు ేః వీచికా =సంతోవసము దమునకు - అలయు,. 

ను=నాకు, పారిజాతలతికా =కల్పవృక్షలత యు, అసి= అయితిసి, 

తా. ఓతన్లీ! ఓమహాలక్మీ ! నీవు సాంసారికులకు అజ్ఞానము తొలయించుచు, 



జస జ ఇంటో సని | 

టిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్ప క్వేతిహో నహితము ర్ 19 

మోక్ష మార్దము గలి గించుచ్చు మనః పారిశువ ద్ద బ్రము వజఅలించుచు, ప్యసనాంధ 

కారము మజలించుచు, వివిధ విద్యలకును విలాసాల యై, విష్ణువునకు వక్షో 

మాల మె, (బిహానందయు నందంజేయుచు, కల్పవృక్షలతికవలి మాకు సకలా 

సేక్షలనుక్ సఫలపటచుచున్నావు కదా! 

న్స బలుమోహనములవ్నూహశేములను నున్తూలన 

మును జేయుమూలిక * ములక యనంగ 

విపులమూానదము( జోపు 4 విమల మోతము.: జూపు 

సరణికి ని శేణికీకరణి యనంగ 

బద్ద చేతనులకు $ నిద్ధచేతళ్ళు ద్ధి 

నలవజి చెడి సీద్ధకగులికే యనంగ 

మంతు కెకి_నవింతే$చి౨తే లస్తీః కటి 

(పక రంబునకును జం$ దిక యనంగ 

el. సకలవిద్యల విభవ కాలిక యన 

విశుతా[ శితులకు వార్త $పిచిక యన 
> యె 

నలరి హరి యురోనూాలిక శ యయముననివ్స 

సతెతే మె మా కి ౧ సారిశీదాతలతిక, 

గృళొనుః క్ట శా 

ల కాం త్వేవ హాం3 | నృ త్వాకపి 

కవులా ముతిచంచలామ్ 

రా = ౧ స అ 
శరం బన రజ్య తీ 

న్ 

మభిప్రైతి కథం బుధః। 660 

అ. కాం త్యాఇవ= కాంతి చెతవ లె, వృ త్యాపీ= నడపడి చేతంహాడ, అతిచం 

చలాం=మెటు మును మించీనదియు-మిక్కి_లిచంచలగుణము కలదియు నె మె వాంత్ర 

= అయ్యో ! అళిషే. ప్రే్పైన= శిష్టులు కానివారియం బే, రజ్యంతీం= =రం జిలుచున్న, 



52 విశ్వగుణాదర్శము 

కమలాం=లక్ష్మీని, బుధః =జ్ఞానియైనవాండు, కథం=ఎట్లు, అఫిష్టాతి = స్తుతిం 

చుచున్నాండు ? 

తౌ. కాంతితోమా, త మే కాక, కీలయుతో౧గాడ మెటుయువ లె చొంచల్య 

గుణముతో, సామాన్యులనుగూడ రం జిలంజేయుచుండునట్టి యీలక్ష్మీ "సెవండు 

బుద్దిమంకుండెనవవాంయడు స్మోత యుెచేయుచుండును ? న ర అటి 

శే. కాంతిచేం గాక నృ త్తి చేం $ గమలం గన 

జంచలగ( జంచలాన్సీగ 4 నెంచ మించి 

శాషులనుగా కశిషుల: శీ జి త వములరం న్స లు ఆ 
జేయు దానిని బుధు. జెటు + చేయు నుతుల. 

లా వాల 

తథాహి..__=దిస రే P___ 

నృ॥పాక్పర్యంక 'మధిఫ్టీతో నుణినుయం పాలాశశ య్యా మజి 
(ప్రాయః (పార్థయ తే కదన్నమివ యఃశ్నీరౌదనం దృహ్ష వాకా 

రు - మే 9 క టి a (వాన్నా త్యెప క దున కా నుమృకవత్సాగా తృవీ కాంబరః 
కంథాం యాచతి భృత్యవ త్తి తిపతి ర తీకటామాత్య యే॥ 

రు ౧౧ జ్ ద్ద 

ఆ. యః=ఏ, క్నీతీపతిః=భూపతి, (సాక్ =ఘునుప్రు, మణిమయం = రత్న 
మయమైన, పర్యంకం= పడకను, అధిస్టీ తః = ఎక్కి _యుండినవా(డో, సఏషః = 
ఆయిత(డు, లక్షీ కటామాత్యరెకీ = లకీ కటాక్ష ముయొక్క_ విశుస్రకంను, 
(పాయః=బహుగా, పాలాశశయ్యామపీ= ఆకుపడకనుగూడ, (పార్థయ తే=కో 
రుచున్నా యు, యః=లఎతండు, (పాక్ =మునుపు, శీ ర-ఓదనం=పాలయన్న ము 
న్కు కదన్నమివ=శేస్థాన్న మునుపలె, దృష్టవాక్ =చూచినవాండో, సః=ఆతం 

ర డు, కదుఫ్టి కాం=చక్క_నిగంజిని, అమృతవత్ =ఆమృతేమునువ లె, (పాళ్నాతి= 
(తాగుచున్నాండుు యః=ఎతంకు, (పాక్ =మునుఫ్రు ఆక పీతాంబర; =ధరిం 
పంబడిన బంగారుఐ స్త్రము కలవాండో, స్క=అతండు, భృత్యవత్. = పనివాంకు 
వలె, కంథాం=కంతేను, యాచతి=అడుగుకొనుచున్నా (డు. 

తా. లకీ కటాక్షమున్న పుడు ఎట్టి ప్రభువుకకుణానీ, రత్నా లపడకయు 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్స ర్యేతిహాన సహితము. ర్21 

న్నను; ఆలక్షీకటాక్షయు లేనపుడు ఆకులపడకయే యుండును. అల్లే మునుపు 
పాలన్న ముండీనన్వు వెనుక గంజియన్న మే అన్బుతముపలె నుండును. అక్ష 

మునుపు పట్టుపీ తాంబర ముండినను; "వెనుక కంతయే యుండును. 

లే. మొదల మణీశ య్య, దళశ య్య శ దుదం బరుంకు 

"మొదల. బౌతోగిరము, గంజి $ తుద వరించు 

మొదల: గన కాంబరము, గంత * తుద ధరించు 

లలు గనుంగొన్న వనెనుగొన్న.( 9 దశ్చే ఇమున, 

గ॥ అన్యచ్చాన భేయమ్॥ 662 
వ. మజీయు నొకటి వినుము. 

వృ॥ దాతు వ్ర్వారియవవ. వారణ మగా _త్త ద్వ్యార్యహో వారణం 
పశ్యత్యద్య చిరా ద శేత భువి కోరా భూస్తన్య శేతే భుజే 
నాహాోరానపి లేభిరే యదబలా హోరా నమూ స్తత్చిం యా 
విందంతే క నులాద్భగూరి భి రహో నివ్న్నూ భవత్యున్నత ః॥ 
అ. యః=ఎవండు, దాతుః= దాతయొక్చు, ద్వారి = కడపలో, వారణం= 

నివారణమును, అగాత్ =పాంచెనో, తే ద్చారిజఆవరి దునివాంకిట, ఏవః=-ఈ 

చాత బారణం=నివారణ మఘౌగా. ఏనుగును, పళ్య్ళతి=చూచుచున్నా (డు. యక? = 

ఎవడు, చిరాత్ =చాలా కాలముగా, భవి= నేలలో,అ శేత = పండుక నెనో;త స్య 

= వానియొక్క., భుజే=భుజమందు; భూః=భూమి, ఆద్య= ఇపుడు, శే తే= పండు 

కొనుచున్నది, యదబలాః=ఎవరి నీలు, ఆహోారానపీ = ఆహారములనుగూడ, 

నలేఫిలే=లఖింపరో, అమూః = ఈ, తత్సి9 మూాః = వార్నిపియురాం[ డును, 

హోరాక = హోరములను, విందంతే=ఎఫించుచున్నా రు. క మలాద్భ/ూారి ఫిః= 

లక్షీ కటాక్ష తరంగముల"చేత, నిమ్న ః =తక్కు వై నవాండుకూడ, ఉన్న తః= ఎక్కు. 
వైనవాండు భనతి=అగుచున్నా డు, అహో = ఆశ్చర్యము ! 

తా. ధనవంతుల వాకిట దర్శిదులు రానీ యంబడకున్న ను, లహ్రీక టాక్షుయు 

కలిగినపుడు ఆదరి దులు తేమవాశిట ఏనుగులు నుండునంతటి ధనవపంతు లగు 



కల విశ షగుతాదర్శము 

నుువారును తమభుజబలము చేత “నేలనంతయు6€ చుర. అన్న నేలనే పండుకొను 
gp) 

దాగా దు న వ అ ఆహారము అంవని న్లీంలుకూడ ము త్యాలహారాలు 
నన న అ స నస్ అ గుం అ అట్టు కో 

"జనన ఎంతోయున్నతుం డగును. 

వా క వారణ మూతని ద్వారముంద యె 

భాకుణ: బండు Ww డఒ ధారుణి యాతని బావుుపందయా 

స ఇశీజార మురంబున వేయు: గుల్కి_ యా 

కల శ నప్పుడెనిమ్ను డునున్నతుండగున్ 

గ పుకరదంచ బోన్గన్యమ్. ఇ ఇతి (శ్రియ ముద్దిశ్య 664 

న. మజీయు నిదిమొ*టి విను మని య'బ్దేవిన యుదైశించి. 

A 

న్న॥హంకు ర,ంధుజనా౯ా ధనాకరమునఘాక్ గంతు; పరస్త్రీ శతమ్ 

రంతు ర్హంతవిహింస కె స్పహజనై స్సం ంతువ్యుతో వంచన 
అలో 

వకు మ మయు క్షమేన వచనం పక్తురి రి తం చౌెదన కు 

నిత్యం నృర్యసి ముందిరేను కనులే! త్యం త తిన్న తమ్! క్వ 
చ్ ఇ 

అ. ధనాసన్షం=జధనముకో సరమై, అవఘాక =నర్జోషులె న, బందు హాక్ = 

చుటములము వాంకుః=పడంగొబ్బు వానియొక్కయు, పర నీ) శతం = సూజంపర 

నీ) లనుక గంకుః=పొందువానియొక్క_యు; జంకువిపాంసశ క&=జీవిహింస 
రీ! 0. 

చేయుకటి, జా నృవా=జనులతోలహాడ, రం ముకం 
కు) = ౧ 

వంచచె = మోససులచెత, సంతుస్యతేః = సంతోవపడునానియొుక_ యు 
యా 

ఆము కృ౦ం=జయు కఘుకాని, వనవవం == మాటను, తీక్ల మేన= తోడ నే, న కరణ 
వాడో 

చెప్పెశువానియొక్చ_యు మితేం=క్ గాన్టెరైన, కవనం అన్నమును, ప కృళ్చ = 

వండువానయొక్క్యయు,; మందిరేషు= ఇండ్లలో, "హీకమలే=ఓలక్షీ ! నిత్యం = 

ఎప్పుడును, నృత్వనీ = ఆడుకొనుచున్నా వు. తవ=నీయొకి ్క, సీకత్=ఈ, 

మతం=అభి పాయము, కత్యం= ఎక్కడిది? 

' ఓలత్రీ దేవి! నీవు లోకములో ధనముకోసరమై యెంతోయోగ్య లెన 
చుట్టములనుగూడం జెడంగొట్టు టయు, ఎందటుపర క్లీ) లన నంజెడంగొట్టుటయు, 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకాతాత్ప ర్వేతిహాననహితము. 528 

* జీవహీ౦ంసకులతోం. గహాడుకొనుటయు, మోస గాండతోం జేరుకొనుటయు,. 

చెప్పుడు చెశుమాటలాడుటయుు, ఇతరులకులగాక తే తనపొట్రకే వండుకొనుటయు 

ఇ ట్టయు క్ష కెర్యములే చేయువారలయిండ్ల లో. గూడ 'ఆడుకొనుచుం "డేదవు, 

నీకిట్టిన డవడిక యొక గాడ్నుండ్ వచ్చినదో ? "తేలియదు. 

ఆ. బంధుహింసకుబయు 4 జంతుఘూతకులయుం 

బరవధూ పరుల నశబద్ధపరుల 
వంచకులయు. దవుకె శ పొాచకులయు నిండ 

నృత్య మో క ఫష్టథకృత్య మోక థి 

అన్వచ ర. --మజియు,__ 

వృ॥ యేపా మన్వకళ్యత దర్శనక ళా వ్యుత్చ తిళూన్వే దృశ" 

మూఢం హృచ్చపరా ర్తిచింతసవిధా మి థానాన భిజ్ఞం సుఖమ్ 

అ పజ్జాత పూకా బుభువీత శిళూ న|భోదకే స్వామ్యుతి 

సేషొం ల లకు ! గృహాక౯ా దృళా భవసరిన్నా వేహ నావేతు సే! 

3§ 

అ, యేసాం =ఎవకియొక ్క_ దృకౌె=కన్నులు, అవ్యకళ _త-దర్శనకళ- 

వ్యుత్పత్తి తి్నూ "స్యె= పరచారలను-చూచుటనెడి కార్య:ఘునందు- తెల్పి హీనము లై 

నవో; వాచ్చ= =వదయముకూడ; పరారీ రి-మీంతేనవిణ" = ఇక రులక ప్ర ములను 

ఆలోచించు కార్యమందు , మయూఢం= తెలివి లేనిదియో; ముఖం= మొగము, మి 

థ్యా-అనఖిజ్ఞ ౦= అబద్ధ యును- తెలియనిదియో; అ పజ్జాకెపకూక్ = తెలియ(బడని 

గోవులను, బుఖభుకీతశికెరాక్ = ఆకలిగొన్న బిడ్డ లను౯, అభోే”దశనే 8=నుబ్బు 

నీళ్ళతో, తామ్యకేః = అణంచుచున్న, తేపాంగ్భహోక్ = వారియిండ్లను, 

"హేలక్ష్మీ! _ఓీలక్షీ డేవీ! ఇవా=ఇక్క్ళు_డ్క, భవసరిత్ -నావా=సంసారమనెడియీ 

టికి.ఓ కివంటి డెన, రృశా_క్యావతో, న-అచవేక్షసే=-చూడవ్ర ? 

తా. ఓలత్మీ దేవీ! నీ వాపరదారలను జూడ నైనం గోరనిచూప్రులును, పరుల 

కష్టములను శతెలినికోలేనిమనసును, అబద్ధమాడని నోరును, పశువులకెన శిశువుల 

కునై నపెట్టలేని లేమిడియును గలవారి యొక్క వానశీ ళృకును జెడిపోయెడి 
యిండ్లను కండ్రనైనం జూడ వేమి? 



శ్లై శ విశ్వగుణాదర్శము 

౨. పరకళ్నత చింత $ పరదుఃఖ చింతయు. 

గల నుంత లేక శే కలిమి బేక 

పనుల నిసులతొ న $ పివవాన గలమిండ్షం 

జూడ వెల ? పోలం శే జూడు లన్నీ! 

వి శ్వావసుః..__విశ్వ్యావసువు. ___ 

గ సక్లై |! మానసఖేదజననీ తవేయం వాణీ యతః; ; వతాదున్నీ లే 
ముక్చృశ్యమానా; - నాధుజనానుపయుకాః నంపదాఖభాసాః, 

_పత్యుత మృత్యుత రణ కారణభునన జననీకృ పాకటాతవై ధుర్య 
నిబంధనాఏవ ఉ క్షంపి గుణహాోనే రుడదధినముహితృ వె వై ముఖ్య 

నిబంభనత్య ముచిక క్లేశ నముచిది(పా! 667 

వ. నఖా ! నీపలుకీది నానునః ఖ్రేదము పలుకె యగుచున్నది. ఈ 

కుసంపద లాకులీలురయందు. ౫ నబడునవియెనను, సజ్జనుల 

కనుపయు కృములె యను; కావున నవి విచారింప సంసార 

ము తరింప. గారణంబుల;గ్యు నాలత్మీకటా క్షంబులు కలుగమి 

యెఫలనుగా కలిగించునవి యశ్ర. వది యుచితజ్ఞుండై న నము 
ఘ్నువిచే నానుశీలాది నుసణజాతంబులు దీ వీ భూతంబు 

లగుటకు లత్నీకటాకు వై నైముఖ్యమె ముఖ్య కారణంబుగం (ద 
ఖాపి పంప. బడయె. 

ఇ. నముచిఘ్నుండు = ఇం|దుడుఇకయడు ఐరావత మ్నుపె పచ్చు చుండ 
దుర్వానుండొకావాకండు తెచ్చియిచ్చిన పుస్సమాలిక తనకిచ్చినందునం దా 
నుం దగగ బెందముగండస్థల ఘుమి: ద పెట్టివేయంలగా, అడి దానిల దనతొండ 
ముత గో వికి విచ్చిపుచ్చె; చండకోపనుం టెన యా ముని దానిలోని లక్ష్మ్మీపదంటై న 

యాూగాయిటు వేపినందున నీపాలించులోకంబులందు లక్ష్మీ నివసింపకండుంశాక 

పక, యజ్ఞాదులు సంభవింపకయె, (బహ్మది బేప 



సటిప్పణాంధ్ర, పద్య టీకాతాత్స క్వేతిహాసన నహితము. 525. 

తలు వావి ర్భాగములు దొరకమికిం జింతించి సంస్తుతించిను సంతసి ం చినయాల. 

క్షీ వముజల సకలలోకహీతనముకొజుకు. (బాదుర్చవించి యా ేవేం దునిచేతను 

(బశంసింపయడినయామె. ఆ ఇది విష్ణుపురాణో కము. 

కో|సద్యో వె వె గుణ్య మాయాంతి 

లాజ్యూూ స్పక్ లో గ్గు గ్రా 

పరా జుఖీ జగ దాల్ 
థె 4 

యన్వ త్వం విమ్షువల్ల లభ! 668 - 

అ. హీవిష్ణున్లుభే | కీమహావి స్లువునకో _డీయమైన జా నా is హేజగద్దా 

తి! ఓలోకమాతా | = త్వం=నీవు, యస్య=ఎవనికి, పరాజ్యుఖీ= అఖిముఖురా 

లుకాకపోతివో, తస్యజ=వానియొక్క_, శీలా ద్యాః=సౌశీల్యము మొదలైన, సక 
లాః=సమ _సమెకు గుణాః= =గుణములు, సద్యః=అప్పుడేే వై గుణ్యం= =విరుద్ధగుణ 
త్వేమును, ఆయాంతి= =పొందుచున్న వి. 

తా. ఓలోకమాతా ! ఓమహాలత్రీ ! నీవెవివిషయములో మొగము త్రిప్పి 
కొందువో; వారిసకలసద్దుణములును అప్పుడె విఫలములె పోవును గడా? 

క. కీలము లోనగు సుగుణము 
లోలిం గొజు గాదు గాణె ? $ యోలత్మీ ! కూ 
లోలాశ్నీ ! లోకావన 
లోలుప ! వానికి నవని వి+లోకింప విలన్. 

తతశ్చ..__త రాతను... 

న్లో[సంప త్తిః కింపచానానాం 
సం పాపా కాపథేన యా - 

నర కానుభ వద ర్కా 

న సా లత్ష్య్యూః కృ పాఫలమ్॥ 669 
ఆ. యాసంప త్తిః= ఏసంపద, కింప చానానాం=అల్పులకో, కాపథేన=ఆక 

మమార్షము చేత, సం_పాపా=పొందంబడినదోో నరకానుభప-జాదర్కా. = నర 



న్ 6 wn 

తా అబ్బులు అ కమమార్ష మున సం పొదిందుసంపన నరకౌనుభవమయువ శే డ్ర్ 

కొలుగుపుయు గాని, ల శ్రీశ టాక్షఫలము కా నేరదు. 

క చలచితుఖసంప తొలు 

చెబఎంఫపం గడ? కాపథంబుశచే నయిన న్ని 

చ్చు ననకో వక_౦బు ల 

సలలితల మ్మే ప పసాడీసఫలత శేమిన్. 

తథధ్రాహూ __-అది న చే. 

జ గ అ - : జ 
న. వున్యవేయా తృణేక కృతబుథ ధనేషు షు దు'రేధసః 

(ల 

నా వ్వామసపుణ్య లేళవిలసత్సంపల్ల వా, పలవాః య? 
య 

పంకా నపహాయ పంచవదనె నై నాకల్ప వుల్చా ఇమే 
భోక్షుం తే బత! యాత నాబహువిధాఃకార్వాంత గ రాంత గం. 

అ తామపస- పుణ్య లేశ _ విలసక్ -సంపఠ్ లవాః తమోగుణ సంబంధి యెన- 
అణుమా[త పుణ్యము చేత_ (ఏ కాళించెడు- -అణుమ్మా త సంపద గలవారై ) ధన్యంను 
న్యతయా = తమ్మ తాము ధభమ్యులంగా నెన్నుకొనుటచే, కృణీకృతబు భాః=కృ 
ణఅముగాం జేయంబ శివ పెద్దలు గలవారును, దుశే ర్మథసః=దుర్చుద్ది కలవారును, 
ధన్మైషు =నర ర కార్యములలో, సేర్థ్యాః= ఈర్ష్య క కలవారునె న న్య ముం ఈ, ఆ 
ల్వాః=నీచులగు, ప్తి వాః= విటులు, పంచపషుదినె 8 జా అయి దాటుదినయలతో, 
పంచానూవ = పంచ్యపాణాబనుక , అపహాయ =విడి చి, కా రాంత-గ రంత రే= 
యమసంబంధి యెశ_పల్ల మువడుము బహువిధా;=అ నేక విధములై నయాత నాః 
=తీ వ్రవేశనలను, ఆకల్సం=క' ల్వాంతేమువబకు, భోక్ష్యుం'తే=అనుభవింపయ లరు. 
బత ! =ఆమ్మో | 

తా. త మాగుణము గలిగియు, అణుమాతముపు ణ్యయు"చేత కొంత సంపత్తు 
కలిగియు; తమును కృ తార్థలనుగా నెంచుకొన్సి, పెద్దలను లక్ష్యము చేయక దు 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీ కా తాత్ప్స శ్వేతిహాససహితము. ర్ 

ర్పుద్ధితో నీచుల ధర్హ్యదూపషకులునై (పొాళాలువిడ్చి చాలాకాలము అనేకవి 

థధములై న నరకబాధ లనుభవింపలలరు అర్యో ! 

కే, తాము ధన్వ్యుల మని యొన్ని శ్ ధర్మ నిదులఈ 

దృణముగా సంతు, ధర్మ ఎముకలను నృ EBON 

లలమి సంపల్లవులు పల శవులు చ చరిం కు 

(పాణములు (వలి యాతన 4 ల్పలుపి తాల 

గువులికారాంత గ రాంత కరమున గార్మతు, 

గ॥ యచ్చ భణితం భవతా తత్ర భవత ల్ళీష్రా౯ా లత్మీ ర్నవిందత 
ఇతి తదజ్ఞానొ పజ్ఞ మవజ్ఞాతు మేవాస్టమ్ యల స్వాధుజనే 
భ్యో ము క్య్యైశ్యర్యపర్యంటేనిరంతర భగనడ నక కి సంపదం సం(ప 

డద తే దూరాపా _స్పతే మోవి కారా వారాకిదుహీతురు దారాః 

కటాయా స్పాధునుధాభారాః! 671 

న. విళిష్టు లగుశిష్టులను సయికేము లత సమోశీంప దని “య్ 

మో “ముస్యక్షశ త్ర ” మనువృ శ త్రముడోతి నది ని చెవి ప్పినదియొళి 

యది నీ యజ్ఞానో పజ్ఞ మని తెలి యయనినది; అట్మీకటాతుము 

లు సాధుతరసుథాభధారలవ లె సాధుజనులకు. దమోవికార 

ములు డొలశణించి నిరంతగని ర్వావై శ్వర పర్యంత మైనభగ 

వద్భ క్తి యనుసంపత్సే మృద్ధినిం గలిగించు చుండునవి. 

టి. భణితం = చెప్పినమాట, అజ్జ్ఞాన- ఉహ్మాం = తెలివి లేమికి. ముఖ్యకార 

+ఈమునుగా,. 

వృ॥సంభోగారంభబృంభ న దకితవపరీరంభ సంవీ శర్షిమాన 

(వొఢ సీ త్ర్రర్క్నేహోర పీథిలగుణవద్భంగు రా స్పంపదోఘా 

సాధూనాం మాస భూవ౯ నుర పురనిరసీకా” నకంకాలోశే 

భోతుషుం ణే మోడుమంతే స్థిరనిర వధికానందథా రాత్మే కంచ॥ 
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అ. సంభోగ-ఆరంభ-జృంభత్ - మద.కితవ-పరీరంభ- సంవీడ్యమాన- _పౌఢ 

స్తీ -రత్నహార-(పశిథిల-గుణవళ్ -భంగు రాః = సంభోగమునకు- ఆరంభ ములో - 

విజృంభిం చెడు. మత్తుతో ౧హాడిన -ధూర్తులయొక్క_-కాంగిలి చేత. నలయపంబ డెడు - 

(పోడ న్రీలయొక్క_-ర క్నాలసర ములలోనుండి-జాజిస దెడు-_తాడుఐ లె- (౫౬౫ 

ముఐలె-తునిగిపోయెశునవిదైమైన, సంపత్ ఓఘాం=సంపదలసమూవాములు, సొ 

ధూనాం= సత్పురుషులకు, మాస్త భూవక్ =కలుగను, తే=వారు,భలోెకే=భోకనుం 

దు, సురవుర-నిరనీకార- దీ క్షం=స్వర్లలోక యును-నిర? ంచుటయం దు. సమగ్ధమై. 

నదియు, సర -నిరవధిక- అనంద ధా సా-ఆత త్యేక ౦=స్థార మె- అత్యంత మైన-ఆవంద ధార 

యే స్వరూపముాాంగలదియు.నె ను మోక్షం= మోక్ష యును, అం 'తే= అంతిమశాల 

మందు, భోతక్వుంతే తహి= అనుభ వింపయగలవారు కదా ? 

తౌ. పతులగాథాలింగనములచే తుని శీపోయిన (పౌశాంగనలసహో రాలవ హా 

అస్థీరయులైన సంపదలు లవ్షీక టాక్షములేని పురుషుంకు చేరకున, ను; శ్రర 
యో 

షులు స్వర్తా ద్యానంద ములక ంలు మిం ని నిత్యానంద స గ్నూ రూపమైన సూక్న Warm 

తమయంత్య కాలమున అందలగలవాచే కదా ? 

మాలిని, రతిముఖ పరిరంభాశరంభ జృంభన నదోద్య 
త్య తవదృథతరోరః$ ఖేట పాటద్వధూూ గ్ 
ధుతకు చతటహో5ో ను కృము క్వాగుణ శ్రీ 
లతిసురపురు లందర్' $ హర్య వేశుల్ ముముత్వుల్ ॥ 

దండాన్వయము:._ సుర తారంభ మందలి కాంగిళులయారంభములణతో ఫ్ 

భం చెడి మత్తు చెత రేయసచుండు ధూ రులదృఢతర్యు ల "ల న వమోవాణఉిః ల 

పగులు పాఅంచున్న న్తీంలయొక్క యొగురంగొట్టయ జెడి అటోొనమ్ములలోని ఫో 

రాలలోనుండి వీడిపోయిన ముత్యాల దారాలన లె అనారు లైన సంపదలను 

స్వర్షములను గూడ మోటీనవానై యావారియందలిభ క్రి యుం గలవా 
' మోక్షమం దాస క్తి కలవారు అంద నే ఆందరు. 
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కించ. __.వుజియు.__ 

'వృ॥లత్ము లశీకః కాత్పూరః 

సబయతి యదుపచయ తారత మ్యేన 

నరనురప శం పజానాం 

పతయ నూ ర గంత [| జంతవఃతేజవీ! . 678 
న! మ ఖీ 

అ. యిన్ -జాపనయ ప. శారత మ్యేన = ఏలక్షీకటాక్షముయొక్క-- అభివృద్ధి 
మొక (_- ఏచ్చువక్కు.నచెత, కే2_పీ=క్రొ న్ని, 'జంతవః=జంతువలు, నర -నురా- 

ఫశు పజానాం = నరులకును- నురలకును- పళువులకును- (పజలకున్సు పతేయః= 

పతులు, న్యు 8=అయిరో,; సః=ఆఈ, లత్రీకోటాక్ష కృపూర8౬ =లశ్షీ కటాక్ష ముయొక్కా 

సంపూర్ణ తే , జయతి=సరో తస్టయుగా నున్న యది వాంత=ఆపహో | 

తా. లత్మీకటాక్షవితే శేషము చేత నేకడా ? కాన్ని పాణులు నరపతి యగు 

రాజుగాన్తు సురపతియగు ఇందు6డు గాను, పనశుపతియ గు రు దుండు-గాన్యు 

'పజాపతియగు (బపహ్యగాను వైయున్నయది; ఆశ్చర్యము ! 

ఆ. లలీని నిలను వెలయ 4 లవ్మకటావ్షుముల్ 

త్ర దభివృద్ధి తార $త మ్యుక లన 

నరులపశుల(పజల శ సురలనాథు ౩ యాను 

వింత! వింతజంతుశేసంతతియును. 

కృ శొనుః.____కృ తానును. 

గట్టీ ““ కవులాకటా వూతిళ మదమూ విభ వాపచయహాతు; * ఇతి 

వ నా తుల జు నోపపద్య లే యతి _న్గదల్సీయ స్త (మేవ సంపదుత్క_ర్ల సంవా 
_ లాన్ ౧ యె 

దక మ్॥ 674 
యమక పె శ “వ్, ల . లవ్మకటా మూతిశయ మైళ్వ ర్యాతిశ యమునకు మాతు వనుటు 
రెత కాదు; అది సంపదతిశయమునకు సంపాదక మయిన్న 

యమే యగును, 

84 

tA 

ఎ 
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తథాహీ.---అది సరే ౨ 

వృ॥గజశిబికాతురగాః స్వు 

ర్నరస్య తన్వా ఫ్రై దృళ వాచే _స్తన్యా SE 

+ 2 ల 
తద్భూహ్నే ఛ వతి వాహో 

వీరద ఉతూచ హంత ! పవుచ॥ 

అ, వారేః=విప్లువుయొక ఇ, తనా్వ్యాః= నీ గ్రానల వ్మీయొక్క-) తన్నా 

అల్పమైన, దృశా=చూఫు చెత, నరస్య = మనుష్యునికి, గజళిబవికా తురగా8= 

గు పల్లకి గుజ్జములు) స్యుః=వానానములై నవి; తత్ భూమ్ని=ఆచూపులల 

యమందు, నీరద! = మేభము-పండ్లులేనిదిరై: న, ఉ మౌ-చ= ఎద్దును, పతీ చ= 

యును, వావాః=వావానము, భవతి = అగుచున్నది. వాంత = ఆశ ఎ్రర్వ్రయు 

శా. లక్నీకటాక్షయు స్వల్నమైనపుడు ఎవరికింగాని, ఏనుంగు డోలి గు 

వాహనము? నను, ఆలకీకటాక్షయు అత్యధిక మైనపుడు వారు మేధుయు ౩ 

నమెన యిందు(డుగాను వృషభము వావానమైనయీశ్వరుండుగాన్సు న 

పక్షీ వావానమైన[బవాగాను అగుదురు; ఆశ్చర్యము 

"కే. సరగ లశ్మీకటావ లేశశ మున జనులు 

గారు చేరు వారునముగాం $ గాం తు దాని 

యతిశయంబునం గాం్యతు వాశివానము గాల 

మబ్బు గిబ్బయుం బక్కి యు 4 మాట తేల? 

టి. గారు= ఏనుగు, వారువముజగుజ్తము, గిబ్బ= ఎద్దు, పక్కి = అంచ 

ఇ. మీేఘవావాను(డు=ఇం|దు(డు. ఇతీండు అదితికశ్వ పుల పుతుండు, 

-చవిపెనిమిట్రి జయంతునితం[డి, స్వర్షలోకమున అమరావతీ రాజధానియ 

దేవతలకు రాజై అష్ట్రదిక్పాలకులలో తూర్చుదిక్పాలకుండును, ఐరావ 

ఉ చెెళశ్ళ)వము వ్యజము నందనము వరుసగా ఏనుగు గుణము ఆయు 
ఇ... 

అ 

ఈ ద్యానపనమును-గా 6 గలవాండు నైనవాండు. 

పృవమభ వ హనుండు=-ఈశ్వ రుండు. 292 పృత్ర్తములో శంభువు._-చ 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స క్వేతిహాసనసహి తము. రీతి] 

వాంసవావానుండు= (బవా. ఇతండు--[కీమన్నా రాయణుని నాసినమలమ. 

దు జనించి (త్రిమా ర్థులలో నొక్కొ_ దె జగత్స ఎమిస్టితిసంహాగవ. ఒలో సృ 

ప్రికర్హయు, సరస్వతి దేవికి పెనిమిటియు, తేనమానసప్పుత్రుణాన 15 గీన్య (త్యం? 

రసాది నష(బవాలకును సనక సనందన చార దాడి పరమజ్ఞానసంప" 1 లకును తం 

[జియువై మజేయు చనఛాయనుండి కగ్గమ పజాపతిని తన్మభూ7 న్యమునుండి 

అద్ధనారీశ్వరులడై నరుదునిక్ బుట్టించి సళ్యేలోకాధిపతి యెనట్టైన "౩ రల బవ. 

విశాషననుః విశ్వావనువు.____ 

సో వివాన్య, ఈద్భశీ ముత్క_గ్గ పిశునా మరివించాలయూయా 

నిందా మభినంచామి ॥ 676 

వ. వివావించి, యిటివి శ₹షసూచక మైన నీరజనిలయ నింజచావాచ 

కమును సయితె మభినందించుచున్నాను. 

నృ॥కిం దర్పదాయకధినోపచ య్మ పమ శై? 
కందర్పసాయకహాతే; వమృతివ రిహేతి 

యా ర 

సంతే ఃపురందరనుతిం త్వరనిందనాభ్టే 

రంత;ఃపుగరం తదవనా ననుచింతయంతి॥ 677 

అ. సంతేః= సత్చురుపులు, దర్పదాయక_ధన-ఉఆసచడయ.[సమ శే 8=గర్వాము 
స = యె 

నిచ్చు నట్టి -(దవ్వముయొక ,--అభిషృద్ధి చఇతే_మదించినవారును, క ందర్ప సాయ 

క_వా'తెః=మన్మ థ బాణముల చే-కొట్టంబడినవారువై న, త తపెక= రాజుల వేత, 

ఇవాతు = ఈలో కములోనో, కిం= ఏమి పయోజనము? ఇతి=లఅన్సి తేదననౌ= వాది 

భూమియందు, పురందరనుతేంజ కే వేం దునిచే వినుతింపంబడను అరవింద నా ఖః 

అంతఃపఫురం=పద్మ నాభుని-అంతే 8 పుర న్ర్యైన మహోలత్షీ ని, అనుచింతేయంతి = 

ధ్యానము చేయుచున్న'వారు. 

"తాం ధనదర్చితు లై మన్మథ బాణహతు లేన యీలోకపు రాజులవలన మన 
శేమి ఫలము కలదు ? అయీమూండులోకములకు నధిపతిభెన బేవేందునిచే 



త్ల2 విశ్వగణాదర్శము 

త నే పొగడంబడుచుం జెడి యీమహాలక్షీ నే సకలసత్పురుషులునూ పొగ. 

చున్నవారు. 

తే. దర్పజనక ధనకత కంశదర్పవశత 
కలిగి చెలరేంసజేండులం f గనక, ఘునులు 

దసర నరవిందనాభువంశేత పురము నె 

సంతతమును జింతింతురు శే సంతరింప. 

గ| పున రనుధ్యాయ సాంజలిబంధమ్ జీవీ ముద్దిశ్య గ? 
వ, మబిుల నను ధ్యానించి యంజలీయు బంధించి యద్దేబిన > 

ద్రేశించి, 

వృషమాత సే స్త మధుసూదన పణయిని (సాకి స్పరొజచ్చటా 

ముఫ్షాముస్టివిచతుణే శుభగుకో దృష్ట నమస్కు_ ర్మ ర శూ 

అహ్హళిః కిల దృష్టి భిశ్స తిస్ఫృభి ర్జు స్లో న్పవాగ్రోణపో 

జీవా ద్వాదశ భిశ్చ యద్విషమయ త మేవార్థయం లేతుణమ్ 

అ. హేమధుసూదనపణయిని= ఓవి పువల్ల భా! హీ సమేత ఓత్తల్లీ! “అహ్హైఫి 

ఎనిమిదియు, తి సృఫిః=మూండున్సు సవా నేణవా= వేయును, ద్యాదశఫేళ్చ 

పండెండునై న దృష్టిభిళ్చ=కన్నులతోన్కు జుహ్టైః=కూడుకొన్న, దేవాః 
దేవకలు, యద్విషయ తాం ఏప= ఎపరికన్ను లకు తామువిషయముగానే, క్షణ 
శ్షుణకాలమైన, అర్థయం తే=పాగ్థించుచున్నాకో; తే= అద్దనీయుక్కొ_, | 

తస్పరోజ_ చ్చాటా- -యుప్రీ యుపి - ఏీచక్ష ణే = ఉదయకాలమందలి తామరల; 

కు. సమావాముతో_౮ ముష్టి పోట్ల యుద్ధ మందు-స సమర్గములై , శుఖభగుణో=! 
౫ళకరములగు గుణములు కలవైన, దృష్టీ కన్ను లమీ, నమస్కు_ర  హే=; 

స్కు_రించుచున్నా ము. 

తా, ఓతల్లీ 1 ఓవిమ్లుపల్లఖా ! ఆయొుశిమిదిక కన్నులచతంర్తుఖుండును ఆమ 

డుకన్నుల విరూపాక్షుడు, ఆ వేయికన్నుల యిం దుండును, ఆపం(_డె 

కన్నుల సణుఖుడును ఏయమకన్నులకు తమను విషయనును-గా (వాక్థి 



క్రానుచున్నారో; అటి నీళు భకరములెన తామరకన్నులను సమస్క_రించుకొను 
ల QQ 

చున్నారయు. 

వీ తలీ ! నుర నీ మీకలీ ! జనారన 
౧౧ 'ఆయో య రు 

(పణయినీ నీశంభ 3 పదసుదృ్టి 

(పాత స్పరోజాత ఫజాతద్యుతీతతీ 

కలవాకా తా,__ంతిసంళకలిత తువి. అ” కా సా 
మూంబెనిమిదిపది *+ తోడ రెండును వేయి 

దృష్టుల దృష్టించుశ చేవత లును 

విషయులుగా నభిశీలమీత నుయ్యెను నొయ్య 

దుగదృష్టి యయ్యును $ నెగిని నెయ్య 

తే, దదియ మానమస్కృతికిని శ గదియవచ్చి 
చేయుస+్కతికిని బరిశీహ్మృతికి స్తుతికి 

విషయ మగులాక యగుడోక 4 ఇతయ నేక 

యనుచు నెదం౭ గోరికొనెద మే శే మనుదినంబు. 

థన. ఒయ్య౯ = మల్ల లగా, దుగదృష్టి =జంట చూపు, ఒగిని= వరుసగా, అగు 

బోక=సంతోనయు అగును. 

Xi ఇత్యన్యతో వీక్ష్య సామోదన్॥ 680 

వ. అని మజొక్క పక్క విరీషీంచి సామోదస్వాంతంబుగ. 

అందు గురుత ద్వూర్ల నమ్. 
త వా 

ఇ. గరుత్మంతు. డు-- ఈయన- వేద స్పరూపమతో విస్ణుపరివద్ద ణద్వితీ యు. 

గ ఆమహావిష్తువునకే వానాన ధ్యజములునా యున్నయాయన. ఆయనయే 
ల గ యం ళా 

యీ శ్రీరంగ మే[తమున థధ్వజస్త ౦భ సమిపమందు విఖీషణు లయోధ్యనుండి 

తెచ్చియుంచిన తీరుపుసాడతోడి (శీరంగనాయకులను కై కుంఠమున.ై కొని 

పోవుట నచ్చినది తెలిసి యా(ఢీరంగ నాయకుల యనుమతి"నే మణల నిటు 



ర్తి జీ విశ ఏగుణాదర్శము 

నటు కదలమెనలకుండునట్లు ఇక్కడి ద్వారపాలకుల చేత కఠ చరణ ములందు 

| శృంఖలాబద్దు లె యిష్పుడును కనంబశు మన్నయాయన. (చూడు 81 పట.) 

వృ॥ఇ(గరిపు నిగహద ప్నిగవా దివౌక 

శ్చకవృత సకమువప్ కను నిహంతా 

వూదరన మాదరన మేత ఇహ పూరం 
౯ 

(పకీపతి పథ్సీపతి రహ్షీయుగలం మే॥ 681 

అ. ఉ(గరిపు-నిగవాద- వి గనా_దివౌకశ్చక్ష-వృతేశక్ర- మదవి కమ-నివాం 

తా=భయంకరు లైన శ తువులకు- తిరస్కార మునిచ్చునట్టి భ్ర9ి_ యుద్ధ ముగ ల- "దేవతల 

సమూవాయుతోో- చుట్టబడిన డేవేందునియొక ్క_- గర్వమును పర్యాక ముమునుక్ష్ + 

పడయొట్టువాయను, ఆదరస మేతః=_పేమాతిశయముతోం గూడినశా *యనె న 
పక్షీపతిః = పక్షీరాజె న గరుత్త ౦తుండు ఇవా=ఇక్ళొ_డ, మే=నాయుక్క, ఆ 

' క్రి యుగలం=కంటీ జంటనుగూర్చి, పూర్ణ O= సంపూర్ణ మెను "మోదరసం= సంతో" 

షరసమును, (పక్షిపతి= "అంపుచున్నా (డు. (ఇందువవనాప్ఫ త్రము) 

తా. శత్రువులను న్మిగహించుటకై జేవకలతోడం గూడియుండచు సవేయ్యద 

నిసగూడ అతిక్రమించి అమృత మును దెచ్చిన యాగరుత్త్మంతుం డత్యంతసంతో 

సుముతో మనకన్నులకును సంతోషచాయకుం డగుచున్నవాండు. 

క, దరదరభటపటల పురం 

దరదరకరకరరుహుండు శీ ధరధర నాథో 

ద్ధరణరణోడ్డ మరువరు 

ద్దరుద్దరుత్మంతుండు గనం ? గనుపండు గిజెన్. 

అ. దరత్ -అర-ఛటపటల -పురందర చదర-కరకరరుహుండు= అతిశయించ 

చున్న- వేగము గల-వీరభటులసమూవాముతోడి_ దేవేం దునికి భయ మును." చేయ 
నట్టిగోళ్లు గలవాడును, ధరకి  =భూమియందు, ధరనాథ_ ఉద్ధరణ. రణ. | 

మరు. మరుత్ - గరుత్ - గరుత్మంతుడు = పర్వతే రాజును. ఉద్ధరించి దచుటుకె “యాస్థ 



ite _ RS సటిప్పణాం ధ పద్య టీకా తాత్స ర్వేతిహాసనహీిత ము. ల్లిర్ 

యందు-డమరువాద్య మును మించిన-గాలి తోడి - యక్క_లుగల- గరుడుడు క 

నక =చూడంగా, కనుపండుగు= కంటి వేడుకను, ఇదొక =ఇచ్చెను. 

కృ శానుః...క్భ శొనును లా 

గ॥ కిం వర్ణ యని సువర్ణ మము మత్మికాంత మర్యాదమ్! 682 
వ. మర్వాదనే మించుచున్న యీానుపక్షు వర్ణించుచున్నాండ 

వేమి ౨ 

త ధాహి...__అశకుకచా ని 
య 

వృ॥ అధిగత నిగమాంనో౭_పి 

ద్విజ రాజో౭ప్యచ్యుతం దధానో౭_ పీ 

నిజగార కథంకారం 

నిశ్శంకం భిల్ల పల్లి కాం గరుడ; ॥ 688 

ఆ. అధిగత-నిగమ-అంగోవీ = పొందయకిన-వేవములే స్వరూపముగా ల- 

'అవయన ములు కలవాడయ్యును; ద్విజరాజోసి=(చావ్యాణులలోను-పతులలోను 

_కేషుండయ్యును అచ్యుత ం=విష్టువును_మామిడిస, ద ధానోవి= ధరించువాండ 

ల్ యును; గరుడః=గరుత్మంతుండు, ఫ్ల్ల పలి కాం=బోయప దైన, కథం కారంజ 

అట్టు, నిళ్ళంక౦=జంకులేక్క నిజగార=భ కీ ంచెను? 

తా. ఈగరుత్త్యంతుండు “సుపర్జో నగరు తాక (తివృ శే శిరోగాయ తేక” 
అని తనసకలాపవయవములును వేదములుగాను, తాను _కావ్మాణ గోష్టుడుగాను, 

యజి భగవానునికొ సదా వహించువాండుగాను నుండియు; జంసు'బేక తానా 

బోయపళ్లె నెట్టు భక్షీంచువాం డయ్యొను? 

ఈ. అచ్యుత్మా శితుండు $ నధిగత। శుతికు౦డు 

విశుతుం డితండు శ దిగిజనరుండు 
పూర్ణతేరత నూనువర్ష నుపర్గు జా 
జబోయపళ్లై వీనిశబోన మాయె. 



విఇాావనుః_విశాగవసును. 

గః పమరాజస్య భీల్ల పలీనిగర జే సాధుజనాను(గహో సాధుజన 

సి గహసామర్థ ౪౦ సదసద్వి పెచననాతుర్యంచ విజృంభితం 

తత్మ_ధం భూషణమేవ దూవయతి భవాన్ 684 

వ. పక్షీపుంగవ్రం జాబోయపలీయ (బిడడ నివయమున సాధు. 

జనుల నను గహించుటయందును, అసాధుజనుల న్నిగ 

హీంచుటయందును సాను థ్ ట్ర్ ముః ఇది స తది యన త్తు. 

వివేచనమునందు( దాతుర్యేమును విజృంభింపంబడినయది ; 

అది యెట్లు దూవణమే యగును P నీవు'దాని భాషించూ 

చునే యున్నావు. 

శృణు. -_ వినుము, 

వృ॥గరుడోగిరల౯ా క్షనుపి కిల్లి సావిలమ్ 

ఖలభిలజాత మువితం తదంత శే 

నిరజీగల న్ని జగలా దిలాసురమ్ వ్ 
భవతః (పపన్నమిన పన్న్శేేశయః॥ 655 

అ. నరుడు వనర ంతుండు, లి హవిలం-పాసములచేత చుట్టంయబడినటి, 

క మవీ=జజకానొక అవాచ్యమైన, ఖలభిల్ల జాతం=దు స్టులగు బోయలసమూవా 

మును, గెరక్ =|మింగుచు, తదంత రే= వారినడుము జడషితేం=కలియింబడియున్న, 

ఇలానురం=బావాణుని నిజగళాల్ =తనగొంతునుండి, పన్న గశ యః = శేవశా 
యిమయైన విష్ణువు, (ప్రపన్నం=(ప్రప త్తినిస్టుని, భవత$= సంసారమునుండివలె, నిర 

జీగలత్ ='వెడలించెను. 

తా, ఈగరుత్మంతుండు మహాపాపులై నఫుళిందులనెడి బోయయలనందజనుక్ 
మింగి వారిలో కలిసికొనియున్న యొక బావణుని తనకంఠ ములోనుండి [క 

మహోవి ష్ణువు తనకు శరణాగతు. డై నవానిని సంసారములోనుండొఐల్క, వెడల' 
జే-సెను. 



నటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స క్వేతివాననహి తము. ల్లి౯ 

"జే. పోతుడుం డఘమనముల విఘటించి 1 పరిథవిల్లు 
కలై నికరము (మింగి, లోశేడిల్ల వడ, క్రి 
శాత జని నుద్దరించె ౫కళాంతరమున 
నుండి హరి (శితు సంసృతిశనుండిపోల. 

వే * + ఆన ంగుర మేవ స్వామికె ౦క ర్వమ్॥ 686. 

న. ఆఇో ! యీవిహగేందునకు స్వేచ్భావిపారసమయములం 
రమును స్వామ్నికె ౦కర్య మభం౦గుర కార్య మే. 

యత ౩... ఏ లనిన.__ 
వ్చ॥ శక ఊీరిష్టే బర్యహార్యా | శితరథఘృణినున నృండలస్థాచ్యుతాప్యం 

స హారం పష వాతోద్లతిధర ణిరజశ్ళన్న 3 మేతజ్ఞ వేన 
కోల రుల్ల లద్భెః (పచలజలని భేః శూలయఃకా ఘూర్జ దర్భ 
_ైహింఖరడ్జిండీరఖండ చృలకునుమకు లై ర ండయత్యండ ఇట 
అ ఇండ జేం దః= పత్నీ రాజై న గరుత ర్మెంతుండు, పక్షవాత- ఉాద్దత- ధరణి, 

రజః_ శవన్న్ను ౧= క్క లగాలి చేత లేచిన. చేలదును' చోళ. కమ్యంబడినదియు, స్వ 
జ్యేష్ట -( వపీర్య- -వారి - ఆ(శితరథ. న్ఫుణిమత్' _ మండలస్థ-అద్యుత. -ఆప్యం= తిన 
అన్నరైమొన అనూరునిచేత. (_పేరింపందగిన- గుజ్జు ముల చే- చేర్ప్సంబడిన రథముగల-_ 
సూర్యుని మొక్క _మండలమం దుండునట్టి, నారాయణుని చే. చేరందసినదియు 
నెను ఇనా గ్లం= మం-చిమాగ్గయును _ ఆకాశమును, ఏత్వవేన = ఈ -గాలివేగము 
చేత, గైవ-నలజలనిఛేః =కల(క (బొబుచున్న సము వముయొక్క, డూల్ల లది స్ట 
రేలసచవిన్న్న , కల్లో లెక =గొప్పయలల వేత, కాలయకా = [పకాళించుచు. మూ 
గ్త్ - ఉం త ర ౫ -(పేంఖత్ - డిండీరఖందచ్భల.కనుమకై = =తిరుగులాడుచున్న -నీటి 
లోనుండకంగుచు; న - నురుగుగడ్ల్గలగెడి నెపముగల-స్తూలగుముల వై వతొ మండ 
యతి ౨౬౨౬ ౧కరించు చున్న వాడు. 



సిరి విశ సగుణాదర్శము 

తా. ఈగరుత్యంతుండు. తన యెక్క_లగాలికి "శం ేలదుమ్లు. కమ్ముకొని 

యున్నదని ఆసన్నార్ధమనెడి యాకాశ మును ఆగాలివేగమునల గలంక ౧చౌణం 

'సమపులల్లోలమలతో (పమేోళించి పె పెకి టయ నురుగుగడ్డలచేతే పూల 

గుతులచేషకె అలంకరించినవా6 డాయెను. 

మ. అరుణ, వేరిత వాజి రాజిర థ నూర వ పాంతబించాంత రం 

వీరవె వె భాసిలుకర దారిస్వగరు] ల్సే వచ్ఫానముద్ద చ్చదు 

దుర వాతోస్థితభూరిభూరజము నుళద్దూ తాబ్ధీనిర్లూత పు 

మ్కరరంగళే ఎభుభంగసంఘములం “బీశోేశిరచి డిండీరఖం 

డలసత్సుప్ప గుళుచ్చముల్నె ఆఅవెడీకాశీదాగు గండ పేతు.ళావడిన్ . 

పున రభిధ్యాయన్.-.-మజటి స స్మరించుచు. ఎ 

'వృ॥యన్వే మూ ధ్రై ర్యర తాంకిలపులక భృ తాంఛావ తాం దైవ తానాం 

సేవానమర్షకా లే గిరిక ఫణిగ ణాద్బిభ్య తా మభ్య తానిత్ 

సోజ_ యంగాంగే యప్పృథ్విధర వర శిఖ రచ్బాయసచ్చాయకాయః 

భింద౯్బబృందంరిపూణాంక లయతుకు శ లంఛాంద సో న శృకుంతః॥ 

అ. సేవా-సమ్మర్హ కాలే-భ గవ క్నేవయందు-ఇరుకుపాటుతోడి కాలములో, 

శిరిశ_ఫణిగణాత్ =ళివనియొక్క_ - సర్పసమూహాముపలను బిభ్యతాం=భయష 

డుచు, ఫులకభృ తాం =గగ్దురు పాట్లు పొందినవారె , ధాపతాంజపరుగిడుచు 

న్న, దైెవతానాం=దేవకేలకు, యద్వీమో =ఏగరుత ంతుని దర్శనము, ధైర్యర 

మాం = థిరత్వసంరక్షణమును అభ్యతానీత్కల = చేసెనోకదా? సః=ఆి 

“అయం=-ఈ, ఛాంచసః= వేదమయుండైే, -గాం గేయపృృథ్వ ధర-వరశి ఖురచ్భాయం- 

సళ్ళాయ- కాయః =బం-గారుపర్వత ముయొక్క_- మేలైన శిఖ రాలఛాయ కల దై- 

మంచికాంతులు కలదై న-శరీరయు కలవా౭డేన, శకుంత =పక్షీస్వయాపుండగు 

గరుత్త్మ్యంతుండు, రిపూణాం=శ (తువులయొక్క_, బృందంజసమూవామును, భిం 

'దకొ=భిన్న పజచుచు, న=మాకుు, కుశలం= శేమమును, కలయతు=కలుగం 

జీయును-గా క! 
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తా. ఈగరుత్మంతు. డాభగవంతుని నేవించుటకై వచ్చి, తమతోంసాడ 
నుండు నీశ్వరునిశరీరయులో భూషణములై యుండు వాసుకి మొదలై న సర్ప 

రాజులం జూచి భయపడుచుు వడంకుచు, పరుగిడుచుండు దేవతలకు భైర్యము 
'గలుగంజేయుచును శతువులను పడగొట్టు చును, -సురువువలె బంగారుశరీర 

ముతో, వేద స్వరూపముతోను మమ్ము సంరకించు చుండు.(గాక ! 

మ. తనవీక్ష౯- ధృతిరత. సేయు దికిజాశత స్పర్థి సేవార్థిచే 
వనికాయంబునకు౯ా దడంతరవారశవ్యా భావలళీఖీతినూ 
డని బాడకొా గని తోడ చేతం, డత గేడత్య పాప చాభుండు చా 
నోనరించుకా మదరాతిఘాకి గరుడుం$డున్ని (దభ [దంబాగిన్. 

చం. ఏయతండు ఆరాక్షసవిరోధి మొన విష్టువుయొక్కా నేవ న పేక్షించెడి 
దేవతలకు వారలలోపల నీశ్వ రునిభూవణయు లైన సర్పసమాూావాములభయము 
చేత పాజిపోలంం జూచి, తోన తనకటూాక్ష యున థైర్య్వయుతోడి రక్షణయురో 
'యునో; అతడు మిక్కిలి బంగారమువవె 'కాంతికలిగినవాండై శ శుసం 
హోరకుండెన తాను గరుత్మంతుడు వరుసగా అధికమైన క్నేమమును జేయును 

“గాక! 

పున న్పవిస్మయమ్.___మజీ యవ్చైరువడి.___ 
న్భు[నగరూప మువెతి యు క మంగి 

pn వాలి 

కృత శాఖో౭_వి సుపర్ణ ఉన్నతో౭వి 
వినలెకవిభేయ వవ చ్నితం రం 
స్థిర మా మోదమధాన్న ధోర్విపమోాత్ ॥ 689 
వ అంగీకృత- శాఖాగోపి =న్వీకరింపయబు కిన వియు.అవఎయవములుగాల 'జేసికోం 

జుడినవియునా న_బుక్రు. మొదలైనకళలు - కలవా౭ంెనను సుపర ౩=మంచి మయా నూ క్ష ఆకులు- అక్క లుగల వాండు, ఉన్న తోవీ=పొడవె నవాండయ్యును నగ_రూ 
ఇషు సేం=వృక్షయుయొక్ళ_ _ మేరుపర్వత ముయొక్క_ _స్యరూాపమును, ఈ పైతి=పొం 

చుచున్నాండు, యం కం=ఇదిసరే? విన్నతేక-వి భేయః =౪ఆ| శితులకు_తలి యెన 



540 విశ్వగుణాదర్శము 

నినతకు ముఖ్యముగ-అడంగినవాలడెన), ఏవ:=ఇతండు, మధోః=నసంతయుకు 
వుకు_మధు పము రాక్షనునకు, విపమాత్ = విశేషమితమై. శ తువై నభ గవానుని 

పలన, స్థరం=స్థిరమైన, ఆమోదం=వాసనను- సంతోషమును, అధాత్ =ధరిం 
చెను. చి్మితం=అశ్చర్యము! ('శ్లేషాను పాణిత విరోధాఫాసాలం కారము.) 

తా. బుక్సాఖాదివేదాంగములే అంగములుగాను, తల్లియైన వినతకు విఢే 
యుండు-గాను, మసోోేన్న తుండుగాను, మంచిజిక్కొ_లు కలిగివవాండుగాను. 
నున్న యీగరుత్మంతుండు కొమ్మలతో మహోేన్నతమై ఆ(శితులకు అణంగిన 
దై యుండు వృక్షమువలె మధురాక్షసునకు శ (తువుగాను వసంతేర్తువుకు మిత్ర 
మొు-గాన్కునుండుభ గవంతునివలన సంతోష మును పరిమళ మును పపొంచుచుం డెను. 

తే. నగము౫త్రి సుపర్టుండు సముశేన స తుడు నగుచు 
శ్లాభునంగీకృ తాఖలక శాఖుం డగుచు 

ఏీనతేవినతుడు నా వోూదశ+ేమును లభించే 
స్టేరత మధువిపతునె కొని 4 చిత మరయ. 

గ! అథ సర్వతః పుం నిరీక్యు సాంజలిబంధమ్॥ 690 
'వ. తర్వాత సర్వ_త పురి నిరీకీంచి యంజలి బంధించి. 

వృ॥కీనలభ చాసే సేభ్యః 
(శీరంగ వే తనియత నాసిభ్యః 
(తుటిత భవ తా సేభ్యో 
న మోన్సు కృత శివ్యధీవి కా సేభ్యః॥ ౮691 

(శ్రీరంగ కే తనియత వాసీభ్యః = _డ్రీరంగదిన్య కే త్రమందు నియత యు -గా 
చసించుచారును, (తుటితభవ్య తా నేభ్యః = (తుంచివేయంబడిన పాపములవలని భ 

యముక లవారున్సు కృతశివ్యథ్వి కా నేభ్యః=చేయంబడిన శిష్యాులయొక్క_ జ్ఞ జా 

నాతిశయయు కలవారునెను (శ్రీవల్లభ దానే సభ్యక= (కీఫతిభ కలకు, నమః= మోన. 

వుస్క్మా_రము, అస్తు=అనలాక. 



సటిప్పణాం ధ,పద్య టీ కా తాత్స ర్వేతిహోస సహితము. 541 ధ్ర 
తా. ఈ శీరంగమ నెడజి దివ్వ న్ మ! తమున వాసముచేయుచు, సకల దోషపీము 

క్లులె, శిష్యులకును జ్ఞాన్నపదా త త్రయుండు (శీ వైస్ణువులకు దండ పణామములు 

“"చేయువాండను. 

క. వూరిదానుల (శ్రీరంగ 

స్టరవాసుల రచిత కివ్య$ధీభానుల భా 

సురచి త్రవికానుల భు 

దురిత తాసుల నెరంగుశేదును దునుముంగలీివ్ , 

ళు టే. కలికి =దోవష ముకు) తురుమక -[తుంచుటకె , ఎరంగుదుక్ = నమ 

స_రింతును: 

కృశొనుః._క శొనునవు..__ 

' శ | ఆన Ey ఖర అల్ల | సఖే సర్వా తత్పురవా స్తవ్యా న్యాస్యృభ వా న్నవు 

స్కా త్ ॥ 692 

వ. ఈరంగనగరవమందు నివసించుకొందణకు న్నీవు నమస్కొాా 

రము కాపంపకుము. 

శ్షో॥నిబిడీసగుణసోవైం 

ర రిద్నాసె రలంకృ తే 
విం రే 

అట్టళూలాః కతిపయే 

పటడేసి కా| పతివి.తాః॥ ప్రక టెం 698 
అ, నిబిదిసగుణస్తోమె: =దట్రముైన నుగుణములసమూవాము గలు సారా 

యె 8=భగవన్భ కల లేత, అలంక కే- అలంకరింపబడిన, అ సిక్ = ఈ, పట 
గయా శీ ౬2 

= =(శీరంగమందు, అట్టకూలాః= =అన్నమునమ్తువారు, కతిపయే = కొంనజు, 

(ప్రతి స్టి తాంజప్రతిష్టింపంబడి యున్న వారు. 

తా. ఈ శ్రీరంగ తే మ తమండు 6 గొందజుసుగుణసంసన్ను లుండియు, మి 

కొంద అన్నము వికయించుకొనువారు నున్న వారు. 



ర్శ్తజ విశ్వగుణాదర్శము 

క, హరిదాసులు గుణభాసులు 

నిరతము నీపురిం గరంబు శ నివసింతు రె, మె 

న, రమేశనివేదిత మో 

గిరమునా తో విలిచికొం [నొశగిని గొంద అసో! 

౫॥ ఇతి నిరూప్య సవిస్మయమ్॥ 694 

వ. అని నిరూపించి విస్త యము నతిశ యించి, 

వృ॥శ(కాద్యర్థం వావిరభువారం శరిణా=౭_ స్వాదితేం యల్ 

ద త్తం వి త్ర గహణచ పలాః శీ2 వీ వి (కణ తే తత్ 

థామ (శీను దది మధుజితా సియతే సీ సయ మేలే 

నోతృప్ప వంలే ధసక ణతృపవూ తచ్చ విికీణతే 2 ౭_బ్ఞాః sll 695 

అ. శారిణా =విష్ణువు చేత, ఆస్వాదితం= ఆరగింపంబడ్న దై, అఘహరంజ స 

ర్యదోవవాగమైన, యత్ వావిః= ఏవావిర్భాగ మైనయన్న యు, శ (కాద్యర్థం = 

ఇం దాదులకిొణకు, ద త్తం=ఈయయడినదో, తత్ = ఆయన్న మును, విత్త 

వాణచపలాః=ధనమును సంపాడించుటయందు చాపల్యగుణముగ ల, జేవీ =కొం: 

దబు, విక్రీణ తే=వి క్రయించుచున్నారు; మధుజి 'తా= =విప్పువుచేత, (శ్రీమత్ = 

సర్వసంపద్యు కమ, న్వీయం=తన దైన) ధఛామ=పరమపదము, దీయతేయది= 

-ఈయంబడీన దేని, ఏతకే=-ఈ, అజ్జ్హాః= అజ్ఞానులు, నోతృష్సు ట్రం లే = తృ్ప్పపాంద 

గలవారుకారు. తచ్చ= ఆపరమపద మును, ధనకణ-త్భ పా = అణుమ్మాత మైనధన 

మునందుంగాడ- లోభగుణము చేత, విక్రీణతే = వికయించుచు నే యుందురు 

(అర్యాప _త్యలంకారముచేత అలంకారధ్నని.- 

తా. ఈశ్రీరంగ కే తమందు శ్రీరంగ నాథుని కొ రాధనము చేసి అనంత 

ర మాయిం దా ద్యాపరణదేవత లకు బలిగా అర్పించి, సకలదోవపరిహారక మైన 

యన్న మును (దవ్యచాపల్యముచెత ఇక్కొ_డియజ్ఞ్ఞ లు అమ్లుకొందురుాని, వీరికా 

రంగనాథుండు తౌనిచ్చెడు ఆపరమపదమును గూడ ఆ ద్రవ్య లేశాసేక్షుచేతశే 

అమివేసికొందురే కదా? 



సటిప్పణాంధ్ర, పద్య టీకా తాత శ్యేతిహాసనహితము. 5కి 

ఉ॥ శౌరిసమర్చి తాన్నమునె $ శ కముఖాదుల కర్పణం బిడకా 
బారు తదన్నము బ్బనము $4 వాంపటిక మున కముకొందు రా 

వారికే వారి జేశుణుం ఉశీవారిగ సీ(యపదంబె యిచ్చినక' 
వారక దానినికా విలిచిశేవళ్లుకె వి తకణంబు శేనిటన్ , 

విశ్వావసుః___విశ్వావనువు.___ 

౫॥ మందవుటే ! మెవంభాణీః; 696 

వ. ఓీమందమతీ ! -ఈ-చందము పలుక వలదు. 

వృ॥కింకిం నజీర్యతి ముకుంద సదారవింద 

ద్వం ద్యాభివందనకృ తామిహ దేహ భాజూమ్ 
అత్యద్భుకౌవధవి శేవని'పే.వకాణా 

వరాపాదయ్తకి మనర్ధ మపథ్యసేవా। 697 
™ ఇల కల్ లో జ అరం జం Nak జ మ అ. ఇవా= ఇకుడ, ముకుంద-పదారవింద ద్వంద్వ- అఫినందనకృ తాం= భ్ 

గచానునియొక్క_-పాద పద, యుగళ ములకు. | పజణామములు చేయునట్లి, జీవా 

భాజాం=(పాణులకో, కంకిం=ఏ "మేమి, పాపం= పాపము, నజిర్యతి = బీర్ల a 
(9 

న ణి Fy జాన యో గా అతా స జ ఇ నదు! అత్యద్భుత రుెనథ బిశేన -నిపేనకాణాం = అగా ఫ్రశ్చర్య మైన- మందు 

'భేదములను-అనుభ వించువారికి, అపథ్య- సేవా=పథ్యముకాని పదాగ్ధములను- 

అనుభ వించుటు, అనర్గం= చోడుపును, ఆపాదయేతకింజకలిగించునా? 

తా. ఈ (శీరంనగమందు ఆ శ్రీరంగ నాఛుని పాదపద్మములు "సేవించువారికి 

మేశ్రైనయాపధములు తీనికొనువారికి పథ్యము తేప్పీననుగూడ చెటువు గలుగని 
యట్లు ఏవిధమైన పాపమెనను నశియింపక పోదు. 

క (నీపతి[శితులకు $ జీర్ణి ంపదే? యేన 

మెది యెదైనం గాని F విదిత మే? య 

పథ్య సేవ యేమి $ పడంగంజేయదు ? మహా 
వధవ్ శేషసేవ శ నలుపు వారి. 

టి, ఏనము- ఏనస్సు= పాపము, ఏమిపడంగజేయదు= ఏమి చెడుగుపడ జేయదు. 
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“| సమంతా త్సురీ నిరీక్ష్య సశ్తాఘమ్॥ 698 

న. అంతట నాపురి నిరీహీంచి యత్యంత శ వాభరాస సహితంబుగ, 

శో, రంగా _దన్యి దనంగా చేః 

వంసాె శకెర్వా స్ట సలేప రహో | 

కి దృష్టం ిమవికే తం 

స_ప్పవాకార వేప్టీతమ్! 699 

అ. అనంగానే; = శివునిదమొ క్కు. గాని, కంసాశరేర్వా=విప్లువు యొక్క_-గాని 

లేషు= కే త్రములలో, రంగాత్ = (శ్రీరంగమునకం కే అన్యత్ =మశీయుక టి, 

ప్పష్రాకార వేపి వేష్టితం= ఏడు పాకారముల చేత చుట్టంబడివట్టి, 'శ్మేతం= వేత 

మ్సు కిమపి =సీదియెనను, దృష్ట్రంకిం= =-చూడయబడ్నడా ? అహం ఎ జ ఆశ్చర్యము * 

శా. కిన క్షేత్రములలో? గాని విష్ణు మ్మేత ములలోంగాని ఇట్లు ఏడ్నుపాకార 

ములుగల 'మ్నేత్రము మబీయొకటి చూచినది లేదు ఇ దాళ ర్య ము! 

క (శీరంగంబునక౦శు౯ా 

నోరంగ౯ా మహి నుజీయు నొీకొండును త్నేతం 
చారంగను స స్ప పా 

కారంబు హరిది హూరునిది 4 కంకు P ఇదియేన్. 

కృ ఇనుః___కృ శాసువు..._. 

౫|| నయన్య ! మైవంవైచః ॥ 

వ. సఖా! ఇటులు పలుకాడకుము ౨ 

గాన బై ఫ్రీజింబం కశ రవర్ణ నమ్. 

(జంబు కేశ్వరము. ఇడ-కా వేదినది యు తరతీరమున (తిశిరపురమున 
wal 

కును=తిరుచ్చినాపల్లికి పడమర పక్కా పరమశివుడు అబింగా ముగ ఆవహించి 
ay) 

జంబూనృ క్షయుద్సార అఖిలాండేశ్చరితోంహడ చర్శవమిచ్చుచున్న జంబులి౦. 

"గేశ్వర స్వామి పసీయించియుండు శివక్నే తీయు.) 



అమి a ఇ my ఇ జ్య ష్ దై మ భౌ సంహ ెసె గక దఫపపహ్నాతె జాతెకుము | 
లాల 1 చా న్ శా సె ఇ వీ 3 శీ 

వ టా 
చై వత మే డే.భాః న ప వాకారన 

~~ 

N మునకు, అభా =సమోపము న్కు ఆధిసహ్నాోత 
ల (వ 2౯3 ప ఆజ్ 

CE జ జ అ న గ x apr 
ఎల = కా వేం్కీరముందు, న స,ఊాశకారసనంకితేంఆ ఏడు. హాకార ములెచత.. 

అవల టా j —_ 

అ! ల ద ఇ { ణా శ _ 

ఆం కారము చా చుటంబడిన, ఎకోత =-ఈ, కౌ నశ్నేతం = శివసంబంధి 
అ (= యు 

bh 

_ ఈ [శీరంగమునలాక , సస పాకా 
ర — 

ఫ్రై EN “అది వాందిెగాన్ని వాతని 

మి తము మటణటీోకి చేదు. అనుదాని ఇ ఈవ్ కసువ స ప, పాకారసం 
దా గి వాటు 

ని దినియండు అరాంతరముగా స పళ బమునకు జటాధథ రార్హ యు చెప్పండి 
ఉట — 0 

చమూ్యాడు 612.) ” J 

~ కేవీతీరముననేె 

స చత్నెతంబు కనుము ? + స ప్ప పాకా 

ావ్యతె మయినది యడియ. ను 

వివువే తమునకె + యెప్పుడు నొరయున్. 

విశ్వావసుః.___వి శ్వ్యావసువు.__ 
హాస్య; సత్యం; జట్యాధర్యపాకార సంవృత స్యాద్య శ్లైపనై 
ష్ న | 

| షు యు కొక నై వ రంగసాధర్మ సం సమర్థన్ మ్! 701 

>, నిజము, జటాధర పా" కారసంనృతం బె నయూనగరంబు 

సె న పశబ ఇవషనె పుజ్వము చత నె యారంగముతో సా 
—— Mra) చా 

పము న మర్జిసియ మయనుచు నిజణంబుగను నిరూాజించి 

౧దత్కేంద రన ర్పత పణనిపుణద్భృగ్వహ్ని సంపన్న ఫాలా 
ఇట్లః ఫణ్ట్మగగ ణ్య్మ పకరమయతే యా సపణోభూప గై ర్యః 
లకే స్పాంతెః 8 పుర స్సుక్ కి కవలితగ౬భోరాజై రాజు తేజ డా 

చత జా విహ పహరకజి సదిరం శంకర శృంఖరోచిః॥ 
రై శ్రీ 
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ఆ. యిజ=లఎతండు, నంవత్ -కందర్పదర్శ్న-క్షపణనిపుణ - దృక్ వహ్న్-సం 

పన్న -ఫాల- ఆరుణ్యశ= సంతో షించుచున్న - నున న్యృథగర్వమును-నళింపం జేయుట 

యందు సమర్థ మైన- నే తాన్నితో- -కూడుకొన్న -నొస సటియందలి - ఎజ్జించనము 

గలవాండును, ల, గ్రగణ్య- పక రమయతేయా= సర్నేస్టులయొక్క- - నమూ 

వామయమై యుండుట చేత , భూపషలై! = ఆ యాభరణముల చేతా, కీషణః= 

భ యంక కరు(డును, కపలితగరళ;=క బళ మగా కొన్న - విషముకలవాండునైై, 

రాజ కే= వెండి సమయ మైన అ దౌ-సర్భతమందు, రాజతే=(పకాశీంచుచున్నా. 

డో; సః=ఆ, శంఖరో-బి=శంఖమువ లె తెల లనికాంతులుకల, శంకరః=మెహొ 

శ్వరు(డు, సాంతఃపురరజ అంతఃపుర నతో గూడినవాండును, కాంతస స్పక్ = 

మనోవారుండునగుచు; మహ్యాం= ఈభూమియందు, సహ్యాత్మ జాూగే = కావేరి 

ముందట, చిరం=బహుకాలముగా, విహరతి=విహరించుచున్న వాడు. 

దల 

4 

తౌ. (బహ్మ మొదలు చీమ దోమవజకు మోహీింపంజేయుచు జయశీలు. డైన 

మన్మథుని యాజయగర్వమును బోంగొట్టు ఫాల నే తాన్నితోను, భయంకరము 

లెన న సర్పభూమషణములతో ను, కంఠ చున విష ముతోను, భయంకరుండ య్యూన్వు 

శరీరమున ధపళనర ర్ల ముతోను, పార్ళ మున పార్వతి. తోను మనోవారు(డై 

యామ కేూాళ్వరు “కి కావేరీతీర జంబు కేశ్య్వరమున వివారించు చున్న పాడు. 

నీ విధ్యాదికీటాంత | విజయంబునంబట్టు 

కం౦దర్పదర్పంబు స్ క్ర రలంబెట్టు 

చిచ్చజదృషప్టైన $ (క చ్చర నెజబౌరు 

ఫాలభాగంబున $ బరంగువాండు 

ఫ్రణిగణ(గామణుల్  మణిఫణా[గామము 

'లెలయించు పలువిధంశేబులను మించు 

భూవణానళులతో  భీషణావయవము 

బ్రరళంబుగబళంబు $ గలుగువాండు 

తే, రాజత్మాదిన యెప్ఫు విశీరాజితు(డును 



సటిప్పణాంధ్ర, పద్య టీశాళాత్పశ్యేతిపోసనపితము. ద&, 

నయిన నంతఃపురము నంది * యందగిలుచు 

నుద్దవిడి ని్లుం గావేరి $ యొద్ద గాంచు? 

నంఖరుచిరు౫డు విహరించు  శంకరుం౦డు. 

కళా నుః, —కృ్ళశానువు. ___ 

౫ నా(త్రస్థాతవ్యం యదిహా విశవిలశుణా రీతిరాలత్యు తే॥ 708 

వ. సఖా! ఈకడ నిలీచినడి చాలు, ఏల? యిట విశ్వవిలతు.ణ 

మెనవిధమ్లు కనబడుచున్నది. 

చ్లో॥ య్ తోము ర్నా చేయి రభివి కా స్తేహి తాప ముర్షుంతి ! 
OM 

(పత్వుత జహాతి తాపం కావేరీ శంక క రాభిపే.కేణ | శ 704 

అ. యే=ఎవరు, నాదేయైః =నదీసంబంధమైన, తోయెః = జలముల"చేత, 
అభిపి కాః=అభ్యంజనము చేయంబడిరో, తేహి=నారుకదా? తాపం = తాప 

మును, ఉర్జుంతి = విడుచుచున్నారు; (ప్రత్యుత= మెటమంయే? కావేరీ= 

"కా వేరీనది, కీంకరాలిశే పేకేణ = మహోశివునియభి షేకయుచేత, తాసం='తౌష 
యును, జవోతి =విడుచుచున్న ది. 

తా. నదీజలమున స్నావముచేయుచారు తాపయును విడుచువారగు 

చున్నారుగాని, ఈకావేరి ఆశంకరుని యఖిపేకముచేత తానును తొపమును 

ఇడుచునది ఆయెను. ఇది లోకవిలక్షణముకదా ? 

ఆ, లోకు లాపగాభి + షపేకమునన తాప 

ముజ్జగింత్రు మిగుల $ నుజ్జగించు 

శంక రాఖి పేక * నంకలనమున6 గ 

వేరి తానె తాప శ మూర !కలద? 

విశ్వావసుః.___వి ళ్వావనువు..___ 

౫॥ కుత ఏవమ్ కృశళానుః శృణుతావత్ ॥ 705 

వ. వి శ్వావనసుం డేల యాలాగని యడిగినం గృ శొనుండు విను 

నుని మరల నిల్లనియె. 
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వృ! సగంగానుపంగాద్వుము నా సద ర్స 

త్వ సహ్యా తాహా బతే సహక నా | 

తోయి; సయం తొప మియం జహోాోతి॥ 706. 

అ. యమునా=యమునానదె గంగా అనువషంగాత్ =౫గంగానడియొక్ళ-_ + 

సంగ మమువలవు, సవర్వా= (ర్భసహీత మైనద్వె ఇతి =అని, బలే=అయ్యా ! అస 

వ్యా తాపా=సహింపలహడని నమునసాపముకల్క ఇయం=ఈ, సవ్యాక న్యా=కా 

వేరి సె ఇ8=తనచెన, నో యె: =జబయఘుఅవేక, గంగాధ ే=గంాధరు6ంటెన 
భా 0 క్ ఎ యం 

, అఫిషిచ్చమా నెసతి =అఫి పేకముచేయంబడుదుండలా, స్వ 

తొ. ఈగంగాసంగముకమువేతనే ఆయమనునానదికూడ తాపము త్యజించిన 

డాయొనే; ఈశా వేవీనదియు అయ్యా! ఓర్వలహాడని మనఃపరి తొపముక లదియ 

యు, ఆగంగాధరునికి తన జలము చేతే అభిచేకము చేయుటవలనగ దా? 

తాను తీనపరి తొపమునుక్ - విడిచినద య్యొను. 

"తే. యమునగంగానుషంగాన + సనవముదయని య 

సహ్యతాప తొ నయి కటా! $ సహ్యకన్వ 

యల్లగంగాధ రాఖి పే కాభిషంగ 

మునన తనతాప మెల్ల నిం శ పొనర విడిచె 

గంగానది._-ఇది 9కి ఏ న్ క మునొద్ద (నాసయున్నది. 

యమునానది:---ఇదె. సూక్యునివలన (ప్రభలించి కళిందపర్వతో మునుండి 

(ప్రవహించి (శ్రీకృష్ణుడు లీలామానుషవిగహుం-డో యపతరించియుండు గోక్ష 

ల బృం దాసననములందుండి బలరాముని వాలాయుధ మువలన నూజుపొయ లై 

పాజుచుండున వి, 

శారేరీనది- సవా౧కన--ఈనది 544 సృ తముపెగచూడు? 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా కాత్స ర్వేతిహాసన సహితము, వ్ర 

వి శ్వావనుః.___వశ్వావసువు ___ 

Xi ఈదృశం దూపణం గుణ గాహిణా వొభినాత మేవ ॥ 707 

వ, ఇట్టిదూపణ మట్టిగుణగాహుల కభినుత మే, 

చోళ దేశ వర్ణనము. 

(చోళ దేశము, ఇది భరతునితండియయిన దుష్యంతునిత మ్థుండు దువ్యుం 

'తునిపు తుండయిన కురుధామునిపు తుండు ఆ్యశితుండు అతనిప్కుతులు పాండ్య 

చోళ శేరళులు మూవురు; వారో చోళుండు ఈ కాం చీపట్టణమును రాజు 

'ఛానిగాంజేసికొని యిదిమొొవలు పాండ్య దేశమువజకు పరిపాలించిన దేశము.) 

Xi ఇక్యన్వలతో పిమానం | పద్ధాప పి సానందమ్॥ 708 

వ. అని మజూొక mes “ విరూనముకా గదలించి కరంబు! 

నానందడ భరంబున. 

అమిోఖలు_ ఇపిక దాని 

నృ] వ్యా ళాధి -వేశయ శుభ స్థలభూవి తే ఇలా 

క భాశ నాయలేనసాం(దతి రాంత "రా భాః 

వోశా విభాంతి పవమానసిహోర వేఖా 

శోలాయవమానసహకారనవ[ పనాళాః, 709 
అ. వ్యాళెధిపేశంయ - శుభ స్థల--భూపషిత--ఇలాం= శేషశాయి మెన విస్గ 

వుయొక్కు_ - శుఫొలయమనుల చేత. అలంకరింపంబవిన _ భూ పదేశములు గలడె 

యు, కేశాశన_ ఆయతన - సాంద్రతీర - అంతరాళా; = విషభకకులడైన wo 

శివునియొక్కు_ - ఆలయముల చేత _ చట్టములైన న - నుభ్యసదేశ ములుకలవియు, 
(ware 

పపమాన _ విహార వేశా _ గలా మమా - సవాకార _ నన భగబాఖొః = గాడు 

యొక - సంచాగకాలములందు - ఊోంగులాడు చున్న - మామికోస్ఫ కృ యులరామ 

క్క - (క్రొంజిగుళ్ళుగలవియునెన, చోళాః=చోళ దేశములు, విభాంతి=[పకా 
శంచుచున్న వి. 



తా. ఈ చోళచదేశములు మహో విస్టా లయ ములును,మహో శివాలయ ములునూ 

గలిగి; మంచిగాడ్నులును, మంచిమామిళ్లతో₹టలును గలిగియున్న వి. 

తే, శ్రీశగారీశభవ్యని $ వేశ ములను 

జోళ జేశము లెడనెడ + శోభిలు నిట 

వాతపోతము చూత పశ వాళ పాళి 

నోలిం గేలి కాడోలికా* పాళి సేయు 

౫॥ నిపుణం విభావ్య సోత్క_ం౦ఠమ్॥ 710 

వ. నిపుణంబుగ విభావించి నిరుసమోత్క_ంఠళాసహితంబుగ 

తో నాగవల్లి నుతల్తీభిః కామినీభి రినాదరాత్ | 

పరిరజ్ఞాః (పమోదం'కే (కముకాః కాముకా ఇవ! 711 

అ. ముక ఇవఎకాముకులువలె, [కముకాః=పోంక చెట్లు, ఆదరాత్ = 

_పేమవలన, కామినీఖిరివ= కెముకాంగనలప లె) నాగవల్లీ మతల్లీఖిః = (శోవ్భయు 

'లైన తేములపాకుతీ(గలతో, పరిరబ్ఞాః = చుట్ట(బడినవై _శాయిలింపంబడిన వై. 

(ప్రమోదం లే=సంతోషప పడుచున్న వి. 

తా. ఇక్కడిపోశ చెట్లు తములపాకుతీణలతో.6 గూడి, కామినులతోల 

౫ాడినకాముకులవలె కౌాంగిలింపంబడుచున్నవి. 

"తే. నాగవల్లులం గాని మెల 4 నాగలవలె 

నాదరముమోా(ద నాలిం౫ 4 నాదికములం 

గాముకులకులమునువ లె $ (గముకకులము 

మేదినిని గను? మెందు నా + మోద మొందు. 

౫॥ ఇతశ్చభవా నవేశ తామ్! 

వ. ఇందునను నీవు గందువుగాక. 

వృ॥ అభం లిహా నహహా? పశ్య? మరుద్భృభాయాః 

రోధోేరుహః పృథుఫలానివా నాళికేరా౯ా। 



అధ్య ట్ల ద అల ఆలి be: 
సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్వేతివోసనహితము. ర్ ఒర 

ఆగచ్చళే సవితృమండల మూా(శితాయ 

నాథాయ భకితఇవా త్తనవూపహోరాన్ | 712 

అ. మరుద్వ ఎఏభాయా:= కా వేరియొక్క, రోధోరుహః =గట్టునంబుట్టినవై, 

అ భంలిహాక్ =ఆకాళమునంటినవై , పృథుఫలాక = గొప్పఫలములుగలవై న, 

నాళికేరాక = నారికేళ ములను, సవితృమండలం =నూర్యబింబమును, ఆ శి తౌయజ 

ఆ్యశయించినళండై, ఆగచ్చ తే =వచ్చుచున్నతండైన, నాథాయ= భగవంతునకు, 

ఇవా=ఇక్కడ, భ_క్లికః=భ క్లితో, ఆత్త - నప -ఉపహోరాక్ ఇవ= చేకొన్న- 

(కొత్తలైన - కానుకలనువటె, పశ్య = చూడుమా గ 

తా, ఈ కా వేరినట్టునందలి బంకాయ బెట్టు లాకాశమునంటి నూర్యమండ 

లమధిప్టి.౦చి వచ్చియుండు నా నూర్యనారాయణున నకు కానుకలుగా సమర్పిం 

చుటకై ఫలించియుండునట్టులుండు గొప్పనారికేళఫలములతొ నున్న వి. చూడు? 

తే, అ(భలివాములు కావేరి $ శు భతీర 

రుహము లురుఫలములు భూరి $ మహిత నారి 

శేళములు వచ్చురవిబింబ $ కేశవునకు 
భి నిచ్చుకాన్క_ల సరిశీవచ్చు( గనుమ? 

కృశళానుః.__కృశానువు._ 

గ| మవుతువవం మతిః॥ 

వ. నాకును నీలాగున వే తలంపుం గొలుపుచున్న యది. 

వ్భ! లోలదిక దళా బృహా త్ర తరఫలా వాతోల్లలద్గూలి భి? 

ఛన్నా | హొం కంత మాఃన్ఫురంతిపుర తోయీనో! భికేర! | దునూాః। 

ధూవూ సాదన పాత ఛారిణఇమే (దొఘిస్టచంచజ్ఞటా 

భ స్తోద్ధూలితమనూ_రృయో వివసనాః వావండభేడాఇవ॥ 718 

అ. యేజన్, నాళిశేరద్రుమాః= కొంకాయ చెట్లు, లోలత్ - వ్ర్టదలాః - 

(వేలాడుచున్న - నిడివిఆకోలుకలవియు, బృవా త్తర _ ఫలాః=మిక్కిలిగొప్పవై 



ర్ద్9 విశ పగుణాదర్శ్భము 

న - ఫలములుకలవియు, వాత - ఉల్లలత్ - భూళిభిం=గాలి చేత - సెకిలేచుచు 

న్న - దుమ్తుల చెత, ఇవన్నాక=కప్పంబ బజినవియు, (పాంశుతేమాః= _మికి,_లిపొడ 

వు లెనవియ్యా; తేల మే=ఆయోవ బై మీములు, (దాఘ్స్ట.- -చంచత్ - జటాః=మికిి- 

లిదీర్ణ ములె - ఊంగులాడుచున్న - జడలుకలపియు భూమ - ఆస్వాదన - 

పాక - ధారిణః=పొగ యొక్కు_-రుచితూచుటకు - పాతయునుధరించునవియు, 

భస్మ - ఉద్దూళిక ం మూ _ర్తయః =బసుమము చేత _- ఎసెకింబరాూయ [బడ డిన - శరీ 

రముకలవియు, ఏివస నా॥=వస్తహినములు నై న, పాషండ భే దాషవ=పావండుల 

'భేదములువలె, పురతః=ఎదురుగ, స్ఫురంతి=_పకాశించుచున్నవి. 

తౌ. ఈ పెంకాయ చెట్లు నిడివాకులును, గొవ్చఫల ములునుగలిగి, గొ లిక్ 

ఆయినదుమ్హుతేగిలి, నిడివిజడలున్కు పొగ తొగు ప్నాతేములును, పెగంబూసకొ 

న్న బసుమములును గలిగి బట్రలుక ట్తని పాషండులుఐలె కనంబతుచున్న వని. 

ఉ. చాలుదళాలు వాలుజన $ చాలు ముహాఫలన త్తమాలె ధూ 

మూలను బల్పుపా. తెలు దుగీమారము దోరము భూతిపూంత 

యు తాలపునాళి కేరము ల 4 తారువిన నులు సర్వలింగులక 

బోలిక మాల (గా లెం గను 3 పూర్ష్యన నాళులః జోళ చేశ్రముల్. 

బిశ్యావను 

౫1 నహాన మశ్యతో cs 714 

వ. నవ్వి నుణొక్క. పక్కి శ్లెశించి. 

వృ॥ పది నాక ర్షోచిత గంధ (పనవాకా (పపశ్వ పున్నాగా౯ ! 
శ్ 

అకనూ(గాశుగక లనా త్పం(పా వానధిక రేణుసంపక్క_మ్॥7 15 

ఆ, పడి నీ-ఆకర్ష -ఇ చిత-గంధ్మపసవాక =పద్మలతీలయొక్క_ - ఆండుఏను(6 

గులయొక్కు, పద్మినీ స్తీ అయొక్క్ళ.యు-ఆక గ ఇమునకు _- తగిన- నువాసన నవు 

లు-నువ(పసఐములును గలిగియు అతను-ఉ(గ-ఆశుగ - కలనాత్ =అధికమె- 

మన భునియొక్చ.- భయంకర మైన-గాలియొక్క_ = చొణములయొక్కయు- కూడి 

కవలన, అధిక రేణు-అధికరేణుసంపర్క_౦=ఎక్కు వపు ప్పొడితో- ఏనుగులతో _ 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్వ్యేతిహోస ససపహీితము. క్ర్కీతి 

సంబంధ మును-సంభోగమున్కు సంపాహాకః =పొందియునున్న్రపున్నాగాక్ = 

సురపొన్నలను- మొగ యేనుంగనల మ-పురు స్టశేస్టులనుక్ (పపళ్య=చూడుము? 

తౌ. పువ్నపతు శై నపదినీజాతి న్లీ)ల నాకర్ణి ంచు దున్మథబాణాలతోడి 

సంభోగయుగల పురుష! స్థులును, మదవకు లై న ఆండుజూతి యేనుంగుల 

నాకర్షించు గాడ్పులతోడి సంసద్దముగల మొగయేనులు లట్లును; సువాసన 

వూూవులుగల తామరతీలల నాక కర్దించు వాసవగాలితోడి సంబంధ ముగల నుర 

వాన్నచె చెట్టున్నవి. చూడు ? 

నే, పద్మినులను నాకర్తెంచి $ (పసనగంధ 
ములను మజిగొన పున్నాగ శ ములవు గనువు ? 

యతేను విధు తాసుగములచే $ నధిక కేణు 

యోగమును వేగమునం గనె $ యు క మిదియ. 

గ (పార్గ్వతో వీక్ష్య) అహో! మహోోన్న తా జనపదానా మమే 

పూ మభిజాత తా, పశ్య 1 716 

చ, (పక్క న్"క్క చూచి) ఆహో | నుహోన్నత మూజబజాన పదుల 

యాభిజాత్వము ! చూడు? 

వ॥ వోంగిబో nN న స్ట! జ్యోతిషహ్రోమ స్పాంగ ఉక్స్్ట౭_తీ రాాతోఒ 

ప్యావ్వా రాను పోకరీ నాదపేయః | 

'వాథాయజ్లాః పొండరీకాదయో వా 
| ల 

వోలేపే.౧తె నిత మేవ (కియంతే॥ 717 

అ. సాంగ౩=అంగసనహిళ మెన, జ్యోతిపూేమః =జో న్రీతిష్టోమము; ఊక్ష క్ష సక 

WIT వ్ ాం వో గాం నా ార జ జాక్ట్ స్ట్వము, అతిరా(త్ర 2 పీ=అతిరాతేయున్యు ఆవార్యామః = =ఈవపూోీర మము; 

ఫడడ రీ వాజపేయ: = వినేశరీ వాజపేయ యఘు; పౌభాం=గొప్పలై న,  పౌండరీకా 
లీ 

దయ; =పౌండవకముమొద వై వు ఏతే-ఈ, యజ్ఞా$=యిజ్జై జ్ఞా యులు చో కేపు=-ఈ 

చోళ జేశయులందు, నిక్యం= ఎప డును , | కియంత ఏప- ౨-చేయంబడుదుచేయున్న వి. 



ర్ర్4 విశ్వ గుణాదర్శము 

వ, సాంగము ఆ నజ్యోతిప్టోవరాక్యాతి రా తాపోర్యామ వాజపే: 
షు ఎ యు? వం. 

యము లనెడిరైదు నాట్లు మూడు శెండాక ర్మాతులందును 

జేయు నధగరంబులును, అంతక ం-కు నధిక ర్మాతు లందు 

జేయు పౌండరీకాదిక మహాధ్వరంబులును ఈ చోళ జన 

పదంబు లందు నిత్యంబును జేయంబడు చున్న యవి. 

కించ... నుణియు. ___ 

ద “వ్ అడు అభ న్లో! గృహేగృహే పశ్య? కృతాగ్ని హో తా 

శా సావధోల్లాభుహృదో ఏిదోపాః | 

పుణ్యో త్తరాః పండిత పుండరీ కాః 

పువంతి వేదైకధనా జగంతి॥ 718 

అ. శా స్తృా_జెనధ- ఉఊల్లాసఘు-న్భాదః=శా స్తము లనెడి- జొహధములప 

లన-నిర్మలమైన-హృదయముగలవారును, కృత-అన్ని హో, తాః = చెయం౭బడిన.. 

హోమాన్ని గల వారును, విదోషాః = దోషములులేనివారును వేదఏకధనాః= 

వేదములే ముఖ్య ధనముగా గలవారుచై న, పండిత పుండరీకా ౩=-పండితులలో' 

(కేష్టులెనవారు, పుణ్య- ఉ త్త 0 =సుకృతీముల చేత (పథానులై నవానై, జగం 

తి=లోకములను, ఫునంతి= పవితే పటచుచున్న వార్ఫు గృహేగ్ళహేౌ = ఇంటిం 

శీను, పశ్య= చూడు? 

తా. ఇక్కు_డ ఇంటింటను పండిత శేస్థులు. చ "పుధముల వేతప లె శా స్త 

ములచేత పరిశుద్ధ వాదయుశై నిత్సాగ్పిహోోే(తులును, వేదను ఖ్యులును, సుక 

తముఖ్యులు నె యీదేశములను పవి[త పజచుచున్న వారు. చూడు? 

తే. గృహగ్భహము సాగ్నిసోోతు లశీవహితశా స్త 
<a 

భేవజహృదయవిగళిత 3) దోష లగుచు 

సతులపుణ్యోో త్తరులు పండి $ తాధిపతులు 

'వేదధనులును భుననపావితు లిచట. 



సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకాతాత్స క్వేతిహాససహితము. కరర 

టీ. అవహిత... దోషులు= తెలిసికొనంబడిన శా స్త్రియ లనెడియావధము. 
లేత వదయములందు విడిచిపోయిన వివిధదోషములు గలవారు. 

౫॥ ఏతద్విషయవిషయా ₹'ఘానువ్షాఘూ నక ర్హవ్యా యతఏత 
'ద్రే శేవసతాం సతామ ప్వనేక్యపకారా దురాణచారా ఉప 
లభ్యం లే॥ 719 

వ, ఈ దేశవిషయమె స్వా_తానుసోతములు సేయవలదు; ఏలంకే 

-ఈ చేశముల వసించునజ్ఞనులయు దు రా చారంబు అనేక! పకా 

రంబులుగా. గనంబడుచున్నయవి. 

ఫూ. స్నాంతి (పాత రధి(సవంతి విధివ త్సంభ్యాదిక ర్యాచరం 
త్యగ్నీనా దధ తే మభఖాన్విదధ లే ఇా స్ర్రాణిణాధీయ లే 
అభ్యర్చంతి నురాకా పరార్గ ర కుసుమై రంచంతికించాతిథీ౯ా 
అనె ఎికింతుపురాతేనై _స్తనువముమోపువ్యుంతి దువ్యుంత్యత 8. 

అ, అమో =వీరు, ప్రాతేః=ఊ దయాన, అధి స్రవంతి=నదులయందు, స్నాంతి= 

స్నానముచేయుచుచ్నా రు; సంధ్యాదికర్మ = సంధ్యావందనాదికర ను ఆచ 

రంతి= చేయుచున్నారు; అగ్నీ క= తే తాగ్న లను ఆదధతే = హోమము 
చేయుచున్నారు; మఖాక్ = యజ్ఞ యులను విదధ తే = చేయుచున్నారు; 
శాస్తాణిచ=శా స్త)ములనుక్, ఆధీయ తే=అభ్యనించుచున్నారు; సురాక్ = 

దేవతలను, పరార్గ సికనుమైః = టేస్టములై న పుష్పములతో, అభ్యర్చంతి= 

అర్చించుచున్నారు; కించ=మజియు, అతిథీకా=అతిభులనుు అంచంతి =పూజిం 

చుదున్నారు; కింతు=ముణియునో, సురాతేనై ః=(పాంతలెన, అచనెః=అన్న్న 

ములచేత్య తేనుం=శరీరయును, పుష్యంతి =లోపించుకొనుచున్నారు; అతః = 

అందువలన, దుష్యంతి = ( ఒకరొకరిని దూపి,౦ంచుకొనుచున్నారు. 

తా. ఈ దేశ పు బావాణు లుదయాన నే లేచి స్వ్నానసం ధ్యాదినిత్య సత్క_ర్శ 

లాచరించి వేదశాస్తా్యదు లభ్వసించుచు, ఆవావనీయదాత్నీ ణాత్యగార్ష పత్యా 



కద్ర విశ్వగుణాదర్శము 

గన్న లతో దర్శవూర్ష్మ వమూసొాదె యజ్ఞము లాచరించుచు, సూర్య నారాయణ 

ము హేంశ్న నవాశుల నర్చెంచుచు, అతి భధ్వభ్యాగ తుల నాదరించుచు డర 

.పాతపడిపోయిన వలిదిచున్నముతో శవీరయు పోషి. 
క అ గో గాని; దివ వెళము & 

hea 

రువీకలు నుషశే నొ, షనంబొగి౯ జేయుదుర్ 

కలనంచాం ఏకకగ క కాలను 3 క డుక 9 7గావిం ను కావ్య్య్యూూహా ఆ” 

న్నలు' వేలు ద్ ₹తువుల్ చంతు[శుతులుకా క ఘా ఘూవీ.0ము దైవం 

బులకాఫలపుష్పార్చలొనర్తు తారతిభుల౯ా్ బాటింతురిం త త్రేంకో? 

జ, కేశాగ్నులు=కామ్యూహీ తాగ్నులు అనవానీయ గార్లు పత్యే దావత్ 

గ్య (పున ర్నెరూప స్వ సిన్న మమ్) క మేన దైశ వాసినీనాం కులా 

కిపీనాం నిక మేవ లజ్జ్ఞాన్రష్ణిక్సే స శాహిళ్యమ్! 721 

వ. ;నుజి నిరూపించి ఏన య మతిశ యించి) అయో్మా! ఈ ేళ 

మున నువాసినులకు నిచ్చలును లజ్జ యుం దెల్వీయు 

వు! అవీహంత 9 చోంవొన రనతీనాం చి చిలాయయునవతీనామ్ | 
ల థ్ 

అపశ౦ చులికాబంభా కుచ కుంభావితిపిరుద ముపలబ్ధమ॥722 
ఖ్ 

అ. హంత =అయ్యా |! చిని న=-బహుకౌలముగ, చోలవాసః-వాన స్టెర్య 

వతీచాం=శె క-అక-న సె ఘనందు చోలకేశముందు - నిపసించుటయందు-నిలక 
రై ఆం 

డగలవారె న యువతీనాం= యకావవురాం[ డయొక్కృ, కముచకుంభె ” =ముంభ ముల 
మా 

వంటి కుచములు, అపకంచులికాబంభా = తోొలంిపోయినళె కకట్టు కలపి; 
QQ 

విరుద్ధం= ఈవిరుద్ధరితి, ఉఊపలబ్బం= పొందంబడినది. 4 



a) 
నకహకకాం ధృపడ్య టకాతాత. కషతిహాస సహిత ము, ర్ర్7 

తా- అమ్మా! శ్రీలు రెకణ తొవుగకొనువారుగానండి యు, ఈ దె 

వా! సి క్రీ? క రై కొలు హోొదడుగుకొనకమే యుండుట లోక విరుద్దముక దా ? 

కే కలయ చోళీయలే 

లలీతక ఫావతుల గ్. న $ లలిం గుచములం గం 

చులీకాబంసము వే వేపి య 

కించ... ను౭కీ యు, ___ 

వృ॥ అగాథ గాఢ స్తన కుంభికుంభ 

నుంఫా జనం? దయజె 1తన్నేతిమ్ | 

చి తేన ధ్ E బత |! వోలచేశ 

స్త్రైణం (పవీణం రతి కాంతె నాణమ్॥ 728 

అ. అగాఢ-గాఢ-_స్తన- కుంఖికుంభ ౦-మటుగుపటుచః బడనివై. - దట్టు 

మైన- కుచముల నెడి ఏనుంగుకుంభ స్థలము. లుక లదియు, అంభోజ - దంభోదయ- 

జె జె _త నేతం= తామరలయొక్క_-గర్భ్యా భివృద్దినిజయి ంచునట్టి కనులుకలది యు 
థి డు 

నెను చోళ ఇళ 2 నై )ణం= చో చేశ ప్ర పు నీ) సమావాము, గ్రవీణంఅవి= సమర్థ మై 

నదయ్యును; రతికాంత బాణం = (లజ్జఅనెడి) మన్మథ బాణమును, చి -లే=తన 

నస్సున, న  తే=నహీంపదు; బతీ=అయ్యో + 

ఈటేశపు నీలు ల కలేకయే ఏనుగు కుంభ స్థలములవంటి _స్తనములను, 

అందమున6 చానురలనుమించిన కన్నూ లునుగలిగి, సమర్థురాం_డయ్యును, మన 

థభచాణాలవబన లజ్జ మనునదియే మనస్సునలేనివారె యున్నా లే ? అయ్యో గ 

ఇబేకదా? లోకవిరుద్దము ? 

జే భ్ వ వె నలిన దంభ విజృంభణ $ దళన నిపుణ 

నయన ల కుంభి కుంభ స్త శ నముల మజుప 

నందునను దనరెకు చోళ $ సుందరులకు 

సిగ్గు స్మరశరమున ముగిం 4 జనక చెదను, 



రరర విశ్వగుణాదర్శము 

అవీ చ... మణి యు. 

వృ! నవా  ర్రవమహోత్పవే నను నహ సశ స్పంగ తాః 

గృపహోద్చహా రశంకితం గదితకావుగాథాశ తాః | 

అహోర్యకఠిన_స్తన్యపకటనా దనాగస్వినో 

ము నేరవిమునోధృతిం చులుకయంతి చోలాంగ నాః॥ 

అ. చోలాంగనాః= ఈచోళ దేశపు శ్రీలు నవ-ఆ రవ - మసహోర్ఫవే= 

(కొ తయెన-బుతుమతి అగుటయ నెడు - గొప్ప వేడుకలో, గృహోత్ = ఇంటి 

కంక, బహిః= వెలుపల, సవా సశః = వేబకొలంది, సంగతా = చేరనవార్రై; 

ఆశంకితం=జంకు లేకుండ, గదిత-కామ-గథాశ తాః = చెప్పంబడిన-మన్న భ క్రీడ 

లయుక్కొ_ - నూజులకొలంది కథలుకలవారు నై నను, నను- ఛే? అనాగస్వినఃవ= 

నిరపరాధియైన, ము నేఃఅపి =మునికియయాడ, మనోధృతిం=మననునశె ర్యమున్కు 

అహార్య-కఠిన- స్తన-పక టనాత్ =కొండలపలె-క ఠినము లైన - _స్రవములను- వెలి 
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పజచుటన అన, చులుకయంతి = చెబుచు చునున్న పారు, 

తా. ఈచోళ దేశపు న్రీ)లు పడుచుతనమున సమ ర్హకాలములలో ఇంటికి వె 
లుపల గుంపులుగూడి యాటలపాటలతో మన థ(క్రీడలు పలుకుచు ఛే ? తమ 
చెయులేని చమగొండల6 గనుపజచుచు, కాముకునిలగాక మునియైన వానింాూడ6 

జంచలపణఅచుచున్నారు. 

పృథ్వి. సను ర్తలకుం. జేయు వేడుకలం జాల నందంబుగాం 

[బమావమున మారు బేకజపుం బాటలం బాడుచు౯ా 

సమ_స్తమగు చోళ కాంతలు. గుచాల గాన్సిం చెదర్. 

తెనుల్సి ముని నేనియుం డెరలం 'దేళ్చుచుం దో డ్తనే. 

Xi అతిదుస్సహానున్యత్ | 

వ. తాళుకొన. గూడనిది మజీయొకటి. 

వృ॥ నశే శేముస్నేహో నచనయనయో రంజనకథా 
నవా వీటీ వై నచ కుచత పే చందనరనః | 
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నచాల్వ్చో౭_ప్యా కల్లో నచ సువచనం నై వకుసుమం 

స్ను పాత్వంపాపానాం ఫలముతబ తాతత్యిసుదృశామ్? 725 

అ. ఉత=ఇం తేకాదు, బత=అయో్యో ? పాపా నాం=పాపీన్ధ్హలెన ఆత్ర 

త్యనువృశాం = ఇక్కడనుండు న్టీ9లకు, ' కే శేషు= వెండుకలలో, స్నేవాః= 

నూనె, న=లేదు నయనయో౩=కన్నులందు, ఆంజనక థాచ= కాటుకయనుమా 

కంయు, న=లేదు; వ -కే=నోట, వీటీవా=వి డమైన, న=లేదు, కుచత కే =అోొ 

యనం వు, చందనరసః.చ=గందప్రరసమును, న=లేదు; అల్హోపి=కొంచెమైనన్సు 

ఆకల్బః=|కొ త్రసొమ్మ, న=లేదుు సువసనంచ=మంచివ_స్త్రముకూడ, న=లేద్యు 

ససుమం=పువ్వు, న= లేదు; స్ను షాత్వం=కోడలగుకే, శులం=| సయోజనము, 

శా. ఇక్కడి న్లీీలపాప మేమో ? తాము తమయింటికోడం[డుగానుండు 

ఎయే ఫలముగానెం[ తుగాని, తల'వెండుక లనూ నెయైన, కంటంగాటుకై న 

నోటవకా్కా- కె న, తొమ్మునగందమైన, ఏదైననొక్క(క్రొ_తనగయెన్య తుదకు 
మంచికో కె నం గలవారుగా6 గనంబడరు. 

ఏ. తిలవెం[డుకలు చిక్కు $ తలంగ దువ్వెన దువ్వి 

చమురొకింత యుంగొని * చరుమురకట 9 

కను జెప్ప లను వ్రైప్ప' $ గనుగాటుక నొకింత 

యద్దము౯- గొని కని $ దెద్ద రకట ౨ 

మొగమందు నగవంద 4 మగునసటు ల్క_పురపు 

విజెము నొకింతయు వేయ రకట P? 

యురమున6 బరిమళ 4 భరమునకై సిరి 

చందన ముకయింత $ యంద రకఠట 1 

నే మంచి తొడవులు కడు $ మంచి మడుపులై న 

మంచిపువ్వులు మణి శ మంచి బువ్వలై నం 

గాంతకొంతే నం గొనరు తశేనుంత నకట ? 

చేద లిండ్రను గోడం(డ  కేది ఫలము ? 
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స్పాయన్నాట్యకులినుపౌ కరతలం ఘానచ్చిదాకర్క_శమ్ ! 

పాకాగ్ను వై? శభ నుహేలనగలద్భాప్వావి లే అగో చే వౌ 

ష 

థి ఎ డ్ర్ 58 
కోపా న జ గషహోాసు బాత(నరక న వె ముస దుస హా |] 

చె వో 

ఆ. అంపౌ=మూప్రురయుల్కు ఊదకుంభ భార కిణితౌ=నీటికండలబరును చేత 

"కాయకా:” నవియు; అంఘ్ర=కాక్లు, పునః _ నోమయ - స్వాయత్ - నాట్య- 

మలీనుసౌ = మాటిమాటికి _ పేండలో - అతిశయిం చుచున్న - (పోకు. లాటల 

చత. ముచేకై నవియు; కరతేలం=-అఆ చేయి, ఘాసచ్చిదా - కర్కు-శం = 

పచ్చికగిల్లుట చేత _ గడుసుపాజినదియు; లోచనే = కన్నులు, పాక - అభ్యు 

స్థిత-ధూమ._ మేలన - గలత్ _చావ్చ - ఆవిలే-చేత్ = వంటనుండి - పెకి లేచిన- 

పాగయొక్కా - కలియక చేత. జాజుచున్న - కన్నీళ్ళ చేత - కలశంచాబెనవియు: 

నాయెొ చేని, కష్టం=అయ్య్యో ? రి క్షగ్ళహీ - స్నుపాత్వ- నరకః = చేచయింటి 

వారికీ - కోడలుగా నుండుట యనెడు- నరకము అఆఅహో=ఆహా ! శ్రీ) కాం= 

చ్రీ)లక్కు దుస్సవాః = ఓర్వలసహాడనిది. 

తా. ఇక్కడి న్లీ)లకు నీటికండలు మోసీమోసి బుజాలు కాయలు కానీపో 
వుటయు, కాళ్లు పేడ తొక్కి తొక్కా మజక లె వోవుటయు, చేతులు పచ్చి 

కపెరికిపెరకి నడుసుపాజిపోవుటయు, వంటయింటి పొగ తగిలి తగిలి కన్నులు 
నీరు కాజుచుంటయు.6 గలిషియుండుట వీరి కోడం [డేకమింద తాళ లసహాడని 

నరకబాధయై యున్న యది. అయ్యో? ఎంతకష్ట్రము ? 

చ. జలఘజటిమోసి మోసి పరుశసంబుత డంనయుగం౦బు,గోమయం 
బులనిటు తొక్కి తొక్కి. దినేముక మలినంబు పదద్గ యంబు 
చెల, బులునటుపీక్వీకికర ము ౯ గ థినంబు కరదగ్గయంబు, వం 

టలపాగనీరుకాటున యేనంబులరౌోకాగియధనాలయనస్స్ను వల్, 
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వ శ్వావసుః. ---విళశ్వావసువు. యా 

ఫ॥ వయన్య: మాదూవహయ? వోళవుండల వాసీనోజనాన్॥ 

వ. దూవి.౦పకుసఖాలి ఈ 'వోళమండలవానులను మానిసులను. 

ఛా, యాభిస్పర్వపడార్థ శుద్దిరుది తా 5 తాస్వప్పుటెనార్పితమ్ 

నికీ ప్తరనిశీరమీతోం సంచిహవి $ ర్భజ్వేత చేత్కావతిః ? / 

త్యాజ్యంశా స్త్రని పేధత స్తదతిచే $ ఆ త్సాజ్యంస్కతె లంచతత్. 

భోజ్యంపర్యుమితంస్య్య రంతియదతో$ యోజ్యంనతద్దూవ లై క్ 

అ. యాభిః= ఏజలములచేత, స సర్వపచార్థ శుద్ధిః = సకల పస్తువులకును పరిశు 

ద్ధత, ఉదితా=పుట్టినదో ? తాసు=అట్టి, అప్పు= -నీళ్ళయందు, నిక్నీ పం=యాలి 

చేబడినదె, బేవార్చితంజ చేవత లకు అర్చింపంబడిన టై, నిశి=రా(తిలో, రక్షీతం= 

కాపాడ(బకినదె, ను చి=పరిశున్గ మైన, వావిః =నావిర్భాగ మైన యన్నము ఇ 

"శే సరే చేత్ =భతీంపంబడె నేని; కా=ఏమి క్షతిః=చెటుపు? ; తత్ =ఆచలిల 

చన్నము, కా స్తానిశే పేధతః = కా స్త్రమందు నిషేధించుటచేత, తాజ్యం- ఇతి 

జేక్ = విడువందశగివది-అనియేని; సాజ్యం= చేతి తోలసహడినది, సతెలం=నూనె 

తోం గూడినదియుచనె న, తత్ పర్యుపితం = ఆ ఆచలింది యత్ = ఎందుపలన్క 

భోజ్యం =భుజింపందగినదిగా, స స్మరంతి =తలందయచున్నారో? అతః= అందువలన 

తత్ =ఆచలింది యన్నము దూషై 8=దూపి పించుటలతో, నయోజ్యం= చేర్చ 

చదగినదికాదు. 

తా. శా స్త)విహితముగ పదార్థ ములన్ని టినిక్ - పవిిత్రపణచు జలవముున€ 

ఇటాడి, దేవతల కర్చింపంబడి, యెలుకలు ప్ల్డులు మొదలై నవి యంటకుండుట కై 

ర్మాతియంతయు. గాపాడంబడి, పరిశుద్ధమైన వావ్యమును భడ్నీంచినయె౭కలఆ 

చోషము లేనియన్సై; శా _స్తనిపి.ద్దమైనను, చలించియన్నము నేయి నూనింయిల 

తోండేరి భుజింపం దగినదై నది యనితలంచుటచేత అది దూషింపందగినదికా డు. 

(ఇది 657 శ్లోక సమాధానము.) 

చ. నకలపదారసారశుచి $ సల్పుజలంబుల దై వతార్సితం 

8 - యా? | AER 
న end Vive AT ॥ గ్ర MET RATED స్ కీ wt 1 

స! ల చయలు. 
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బకుటిలబుద్ధిశుద్దినిడి సె ఫస యామినులం దఖభిరక్షీతంబుల గో 

రికంజలింది౯ా భుజింపంజెజు $ వేమిదిశా స్త్ర నిషిద్ధమైన: నే నగి 

మిక ఘృత తే లయు _కృనుగుళ నేనిడియా, గద? శా స్త్ర సిద్ధ దము న్. 

శా. పాత్మివత్యము పేత్య నిత్యవునఘా $ చార్గానణాకాతనా మ్. 

చోలీనాం యదికంచుక ౦ంనకు చరా 1 అ మనికా ల త్రైత? 

నారీణాంసురతోప రొరాగ్టవయవ 9 స్ప ృేతిర్లోవ వ్ర 

తు క్త స్పైదధ రావిధానమపికిం స్ట నన్యాగిత్ప జావాస సా, 

అ. పాతి, వత్శం=పతి, వతా ధర్మ మును, ఉఊ పేత్ష= పొంది, నిత్న౦= విస్న్య (వల గ “ట్ర oy 

౫” డును, అనఘ-ఆబార - అవదాత ఆత నాం = నిగ్గోవ మైన - నడవశ చేత - సిక 

ద్భ మైన-మనస్సుకల, చోలీనాంఎచోలజేశ న్హ్రంలయొక్కు, కుచ మో: వ్ర 

ములయందు, కంచుకం= చె క్కృనయదిజ లే దేని; కకం దానాలను, మశీమునీ. మా 

లిన్యము, కా=ఏది? సురత. ఉపయోగి- అనయవ- స్పస్టీకృతిః =రతికి_ఆ పరాగ 
ముగల - అంగములను-స్పష్ట్రపజఅచుట, నారీణాం= న్తీ) లకు దోవఇతి = దోవ, 

మన్కి ఆ క్తశ్చేత్ = చెప్పంబడినబేని, వాససా=వ సము చెత, అధర-అపీధానం, 

సి= పెదవిని-కప్పుటుసూడు కిం=ఏల? సదా=ఎప్పుడున్కు నస్యాత్ =కలుగదు? 
తా. పతివతాధర్శ యు విడువక, మంచి నడపడికగల సకల చ్రీిలకును 

కె కలేక యుండుటవలన చెటుసు లేదు. సురతమున కుపయోగించు నంగ ము లబో 

కోకలోని దానివలె పెదవినిగూడ ఏల కోకతో మూానీకొన౮సాడదు? (ఇడి 
క్లోక 629 సమాధానము.) ఆ 
నీ సతులు పాతి(వత్య (| సద్ధర్థ మెడపరక్ 

విధి విహితాణోర 5 విదితకీ ర్తి 

వెలసీన యా చోళ $ నళినదళాతుల 

యురముల జవిక లే $ కునికివలని 

చెడుపేముకోనియల శ చెడివెలె కెనను 

సురతోపయు కము శల లురుచిరాం౫ 
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కముల స్పష్టము సేయ. $4 గరము దుష్ట: 

నఖిలాంగనలు(గప్ప శ రభరమేల? 

"జే, మధుర మకరందము నకంెకు  మధుకతరపు 

టన్ఫుతమునకంకై మధుర తేశీనాసను సువు 

హో కవివచనమునకం౦శె + నతిముధురము 

గనల నురతాధి కోప యు కృవుదె గనుక, 

గ॥ ఇతిపార్శ తో నలోకసన్హాఘుమ్! 798 

వ. పార కము సివుర్శించి శ్లా'ఘించుచు, 

కుంభ ఘాేణశార్థబాణివర్ల నము, 

ఇ. (కుంభఘాేణయుా ఇది కుంభమువ లె ఘాోేణము=ఘాి) ణము కలిగినది) 

అనలగా ఈవిశాలమైన పట్ట్లణాగభాగము కుంభాకారముగా నుండినది యను 

ల (నుతీయే యది అతివిశాలమైన గోపుర పాకారములతోను, స్నానమున 

పావనము చేయదగిన మాఘమఖాంగము = మామాంగము అనెడి తటాకము 

తోను, కోమలాంచాడేవీనహితు ైనపరమశళివుండు కోంభేశ ( రుం డనెడినావు 

-భేయమ. తోను దర్శనమిచ్చుచున్న పట్టణము 

గ॥ అస్య చేశ స్య భాగ్యవ త్తాఖల్వియ తాపరిత్యక్తా। 729 

వ. ఈబేశము భాగ్య్యముమితిమాజేనదియై యున్నయది. రి యై మె 
యతో౭_త.___ఏలం కేవిట..__ 

వృ॥మణినుయ ఫణిత ల్పే మల్లికా పుంజ కల్పే 

శమిత జగదభ[ దాం సం(శయకా యోగని. డామ్ 

దహర కువారవ రీ చేవతా చ(క్రవ ర్రీ 

దలిత దురిత బాణే దృళ్వ తే కుంభ ఘూశే, 780 
అ. దవారకు వారవర్హీ=దపారాకాశాన పర్షించువా.డెన దేనతాచ్యకవ 

_ర్రీ=సకల జేవతలకును చ్యకవర్తియగు (శీశార్డ పాణిస్వాన్మి దలితదురితచా 
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తే=ంతొలంగకొట్రంబడిన దోషములకు బాణ మువలె నున్న, కుంభఘాశి కో = కుంభ 

కోణమందు, మల్లి కాపుంజకల్చే= మల్లెల సమూహముతో సమమైన, మణిమ 

యఫణిత కే = రత్న మయమైన శెవళయ్యయందు, శమిత జగదభ(దాం=శేమిం 

పంజేయంయబడిన లోకముల అశుభములుగల, యోగని దాం = రోగముతోోడి 

న్మిదను, సంశేయక = చెందుచు, దృశ్య లే=కనంబడుచున్న యత (డు. 

తా. సకలనోష విము క్ష మైన ఈకుంభ కోణమున సకల చేవతా చృకవ ర్తి 

మొన నీ శార్జపాణిస్వామి మల్లెపూలవలె తెల్లన మెత్తన వాసనయుం గలి! 

రత్నమయముగా నుండు నాని కేషశయనములో పవళించి సర్వదోవ పరిహో 

రముగాను సర్వ కేమకరముూౌాను జ్ఞ నానందమయ మైన యోగని(దయం 

దున్న వాడు. 

ఆ. ను లశ య్యంబో లె $ మణిమయ ఫణిశ య్య 

యోగనిద జగద $ మాఘభ (ద 

నదిగా? డేన బేవుం $ డంత రాత ధు తాఘ 

చాణమందు. గుంభ $ ఘో౫మందు, 

ఇ. (_డకాకిపాణి స్వామి--వీరు ఈకుంభఘోంమందు హేమపుప్కు.జీ 

తీరమున కోమలవల్లి తాయారుతో వై దికవిమానమున ఉద్యోగ శేపళశయనము 

తో హేమమవార్షి కి ప్రత్యక్షమై పూద త్త పేయ తిరుమళిశై తిరుమంగై ఆం 

డాళు పరియాళ్చారు నమ్మెయాశ్వార్ల మంగళాశాసనములతోను, మణియు 

కాంత సమీపమున కోదండపాణి చక్రపాణి సన్న ధులతోను నసేపసాయించు. 

చున్న ఆరావముదుప్పెరుమాళ్లు,) 

గ్య అంక ర్నా గరికీం జవ తామవే క్వుసశిరః కంపమ్॥ 781 

వ. ఈచేశములోంగ నాగరికజనుల నంత యుం గాంచి శిరఃకంపం 

ఇంత యుంగావించి. 

వా, స్నా త్వాసహ్వా సుతాజలే శుచి తవమూాశభూ త్యాజ పాది(కమెః 

చుతాగ్నా చహావిః, కృ తేతరగి రాంీకృ తాచపా రాయణమ్ 
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నత్యాశార్థథరం భవానుయహారం 4 స్తుత్వాచతం భ క్రితః 

_ (ోపాణాలను మోథీ,.పంతిబవావ 3 క్టకుంఛ ఘోలేద్విబాః. 

అ. [శీకుంభఘాో జే= ఈ సంపద్విశిష్టమైన కుంభకోణమందు, (శీష్థాః= 

(ోప్టుశె, బవావః =అ నేకులెన, అమి=-ఈ, ద్విజాః=(బావ్హాణులు, సవ్యాసు 

శాజలే= కావేరీ జలమందు, , స్నా త్యాజస్నానయువేని; జపాది క్ర మైః=జపము 

మొదలైన కర లేత, శుచితమాః =పరిశుద్దులు, భూ త్వా=ఐ; అగ్నా=అగ్నీ 

వరో, కముందు, వావిశ్చ=హావిర్భాగమన క, ప హు త్వా =(వేల్చిి కృత-ఇతర 

సిరాం=కల్పితములకం కు - చేకున వేదములయొక్క_, పారాయణంచ=పారా 

యణమునుక్ , కృత్వా= చేసి, భవప-ఆమయ-వారం = సకల దోవములనెడి _ 

వ్యాధులను - పరివారించునట్రై, శార్జ ధరంచ= శీశార్ణ పాణిని క, నత్వా=నమ 

స్మరించి తేంచ= _ఆభగవంతునిక్రా, భ కితః=భ క్తి కి త్రో, స్తు త్వా= స్తుతించి, 

"కాలం= కౌలమును, క్షీపంతి =కడపుచున్నారు. 

తా. ఈ కుంభకోణమందు సకల _కాహణులును కావేరీ స్నానముచేసి, 

జపసనోమాది కర లుచేసీ పరిశుద్దులె ) అగ్ని హో త్రములు జజపీ, వేదపారాయణ 

ములు చేయుచు. సర్వదోవములు 1 పరివారించునట్లి శీ శార్గ పాణిని భక్తి కి త్రో 

నమసా్యారములు చేసి, సో తములును చేయుచు. గాలము గడపుదురు. 

సీ. కావేరివారిని శ గర మువస్నాానంబు 

కావించికావించి * కలుపవముడంచి 

జపములందపముల శ జంకక చెంగక 

జరిగించిజరిగించి ఈ జగ తిమించి 

యనిశముశుచితము $ లతులమానసముల 

నగుచునునగుచును 4 నశనుచితొలంచి 

యహరహంబుననాహి 4 తాగ్నిహో తంబున 

(చవేలిచివేలిచి 4 వేగవలచి 

తవిలి భ కిని సమయ (త్రీీతయమునందు 
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ఫార్హధర చేవసేవయె 9 సలిపి సలిపి 

కోడపునురు కాల మా ద్విజు $ లడరి యడరి 
కుంభ ఘోణ నుం దయగంథ  ఘోణమందు. 

టీ. అయగంధ-ఘా*+ణమందు = శుభావవావిధుల వాసన కై (ఆ(ఘ్రాణించ్యు' 

(ఘాణము క లదియెన, 

3 చంసకారణ్య రాజగోపాలవర నము, 
Ww దా 

Sah 

ఇ (చంప కారణ్యమయు. ఇది శంఖతీర్థ చక్రతీర్థ కృష్ణ తీర్థాది తీర్థతీరఠము 
లతోడం గూడి గోబలీయ మవార్షి చేత తపస్సు చేయ(బడుచు, కంటికి సౌం 
పును ముక్కున కింపును మనస్సుకు దెంపును గలిగించు దానిపువ్వులతోను దాని 
సువాసవలతోను మనోవారము లె న సంపెంగ మాంకులవేత నలంకరింపంబడుచా 

(శ్రీ రాజగోపాల స్వామి వేంచేసియున్న కేతవిశేసము.) 

ఇతశ్ళ్చ. ___ఇందువలన..___ 

వృ॥ కుటీషు గోపీరుచిరాసు యూజఒర్క_భూ 
తటీషు గోపాల బ్రతి శుత శరా 

అక ౦పకారుణ్య ము వే త్య మాద లే 

సచంప కారణ్య మగణ్యవె భవః॥ 782 

అ. అర్క భూతటీషు= నూర్యపు| త్రిధైమైన యము నానదీతేటులయందు, గోపీ 
రుచిరాను=గోపికలచేత మనోవారముతై నృ కుటీషు=గుడిసెలలో, చరకొ=సం 
చరించుచు, గోపాల ఇతి=సోపకుండని యః= ఏభగవంతుండు, [శుతః=వినంబడు 
వాడై , అగణ్యవై భవః= లెక్కింప శక్యము కాని మహిమ కలవాండయ్యెనో? 
సంజ ఆభగపంతు. న గోపాలుడు, అక ౦పకారుణ్యం =నిశ్చల మైన కృుపార 
సము కలుగునట్లు గా, చంపకారణ్యం = ఈ చంప కారణ్య మును, ఉ పేత్య= చేరి, 
మోద తే= సంతోష పడుచున్న వా(డు. 

తౌ. ఆ యమునానదీతీరమున గోపికల గుడిధాలలో గోపాలుండని పేరతో 
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సంచరించుచు మహానుహిను కలవాండగుచున్న యాభగవంతుండు మిక్కి_లీ 

కృపతో నిప్పు డీ చంపశారణ్యక్నేత్రనుం దానంద మందుచున్న వాండు. 

(శ్రీ రాజగోపాలస్వామి, ---- వీరు రాజమన్నారుకోవిలె అను దివ్యబేశ 

మందు ఆ చంపకారణ్యమున పల్మీకములో ఆవిర్భవించి యుండి, గోవే తనంత 

వచ్చి బోలగిలంబండుకొని శండువేళశలలోను, తనపాలీయ నీయంగ్యా. తౌను 

దాని పానాహారములుగా నాస్వాదించుకొంచు; అక్కడి నోబలీయ బుషి. 

_శేష్పునికి (పక్య క్ష మైనదేగాక, మజియు నాయా,పక్కొ_ల బాలగోపాల వేణు 

గోపాల రాజగోపాలాది స్వస్వరూపములతో చంపకపల్లి తాయారు తోంలాడ 

._ "ెసేవసాయించెడి రాజమన్నా రుస్వామి.) 

కే, యమున తటుల నా గోపికా శ యతనకుటుల 

న్మ_విహరించు గోపాల $ విశుతుండు 

చంపకారణ్యాయున(దా న శీ కంప కరుణ 

కలిగి! కీడిం చెడును గను? $ ఘవవుహాుం౦డు. 

౫॥ అ(తకిల రాజగోపాల పాదక మల ముపా(శయత స్పాధుజన 

స్యేదమిశ్థే వమునుసంథానమ్॥ 788 

వ. ఇట నిటులేకదా ? (లీరాజనోపాల పాద పాథోజ సము పాశ 

య సాధుజనానుసంధాన మోాయది. 

శూ, కోపాటోప దశావిశాల పరుపా + లాపాదిరూపా శుభ 

వ్యాపారగ్గ పి తార్థిలోక హృదయె శే ర్ఫూహలసా శై రలమ్ 

తాపావిష్ట సకృత్స్రం పన్న జన ము + క్యాపాదనే దశీతమ్ 

పాపానా మపనోదనాయకుహనా శ గోపాల మేవా(శ్రయె. 

అ. కోప - ఆటోపవశా - విశాల-పరుష-అలాప - ఆదిరూప - అకభ-వ్యా 

పార-గ్గపిక-అర్భై లోక - వృావమైః =కోపయుయొక ్క-_ - విజృంభ ణస
్టితియందు- 

అస్తారమై-క కినము లై న- మాటలు - మొదలుగాగల రూపములతోడి - మంచివి 

కాని - ప్రవర్హనముల చేత - కష్టపజపంబడీన - యాచక జనులయొక్క_ - మనస్సు 
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కలవారైన, భూపాలపాలెః=రాజాధములతో, అలం=చాలును; తౌప-అమి 

ష్ట- సక్ళత్ (ప్రపన్నజన - నుక్లి-ఆపాద శే = 'తాషతయముల చేత - ఆవేశింపం 

బడినను ఒక సారియైన [సప తి నిస్థగల వారికి - మోక్నమును - ఇచ్చుటయందుు 

దీక్ష తం= దీకవహీం చిన, కవానాగోపాలం=మాయనోం గూడిన రాజగోపాల 

స్వామిని, పాపానాం=పాపములమొక్క_, అపనోవ నా మెవ=విడువలకొజక్సే, 

ఆశయే=ఆ(శ్రయించు చున్నాను. 

తా. యాచకులమోంద కోపమఘుచేనె, గడుసుమాటలాడి, వారిమననుకు కస్ట 

మును గల్చించునట్టు రాజూఢములతో నాకు సనిఏమి ? ఒక సారి [సప తి చేసె 

నన్కు మూండు తొసములనుకూడ పోయగెత్త మాక్నయునిచ్చుటయే దీక్షగా గలిగిన 

యా మాయారూపుంజెన (శ్రీ రాజగోపాలస్వామిన సేవించి నేను సర్వపాప 

ముయు కుండ నగుచున్నాండను. 
en 

శా. కోపాటోపమువేళ వె ళవు కటూ* కృుల్పల్కి. వై నరగ్గులకా 
రా... ఆజా టా క 

వ్యా పొ రాంతర రానులకొ బగణి (తో $వళా బెట్టి, నెట్లించు నా 

భూ పాలాభములకొదొణుంగి, కుహనో శద్భూతుక౯ శిత శీదు కి 

గోపాలుకా వముదఘాపనోదనముశె $కొలు కాదలి గు౯మదికొ, 
(eM మ! ME =) 

కృఇానుః._కృశ' నును. 

౫॥ అకాపి మే విరోధ ఏవ(పతిభాతి॥ 784 

వ. ఈతనియందును నాకు విరోధమే తోంచుచుస్న యది. 

యతః... ఏలంళు? 

(స్తీ 

శిరన్సులందును న్య సపావ।ః =ఈ నుపంబడన పాదములుగల, దృి'రే గో పిజు 
అంట్ 

భృంగమయ్యును= రేఫద్య యమ: తోడి మురారాతి శబ్ద వాచ్యుంయయ్యూను మురా 

శ ఈ రాజగోపాలస్వామి మధుహారీజమకరందమును వారించుచు- మధు 
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రాక్షస సంహారియునై , చంపకారణ్యం=చంపక పనమును, ఆ శితేః=ఆశయించి. 

నవాండు. అహో =ఆశళ్చర్యము ? 

తౌ. పూలమింద (వాలుచు, తేనియను గకొనుచు, (భ మరమని ద్విరేఫ 

ములుగల యాభృంగము తనకు విరోధియైన చంపకవనమునుగూడ తాను ఆశ 

యించునట్టుు ఈ రాజగోపాలస్వామి దేవతల తలలమోందలహూడ పాదము 

లుంచువాండె మురారాతియని నేఫద్వయముకూడ6 గలిగియు్యు మథుండను రా 

తసునింహూడ సంహారము 'చెసినవాడయ్యును, ఈలోకమున చంప కారణ్యము 

నా్మాశయించి యున్న వాడు. ఇదే మహాశ్చర్యము ? 

క, సుమన న్న పదన్వా 

సము మధుహారికగు, నగునెలి + చంపక కాంతా 

రమున ఏవిపహారము,కేడుః జి 

(తము? మురహరిద్వి రేఫ * రాజే తానై. 

విశ్యావసుః..___విశాావసువు ___ 

Xi విరుద్గానామవిసహోవస్థానసంపాద కే డచేవేవాసుదేకే కానా 

వు విరోధకథా?॥ 786 

వ. విరుద్దులకు సహో సహావస్థానమును సంపాదించు నీవాసు దేవ 

చేవునందు నావినోధకథ యేమిటిది ? 

వృ యస కొవిలోచనతయా సహాపువ్పవంతే" 

పర్యంకవాహనతయా ఫణిపక్షీ రాజె” 

లేజస్విన్నాపముదితె” స్థితినా(శ యేశే 
తసిన్నహోో భగ వతిక్వవిరోధగంధః?॥ 787 

అ. తేజస్వి నౌ =వీర్యవంతులును - కాౌంతిమంతులు నెన, పువ్వవంతేె= 

చం్యదనూర్వ్యులు (ప్రముదితౌ= సంతోషపడినవానై , యసీ౯ =ఎతనియందు, 
విలోచనతేయాసవా = నే్మేతములగుటతో, స్థీతిం=టానికిని ఆశ్రయేత్ =ఆ శ 
యించుచున్న వారో, లేజస్వి నౌ= అట్టి వీర్యకాంతిమంతులై న, ఫణిపకీ రాజె 
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పడినవారై, యసి ౯ = ఎతేనియందు, పర్యంక వానానతయా సవా= పడక గా 

నువావానయుగాను అగుటతో, స్థితీ ం=ఈనికీని ఆశయేత్ = ఆశ్రయించుచున్న్న 
వారోకకికా=అట్లి, భ గవతి=భ గవంతులడెనయీ రాజగోపాల స్వామియందు, 
'విరోధగంధః =విరోధ లేళ మనను, క్య=ఎక్క_టిది ? అహో ? = ఆశ్చర్యము. 

తొ. తేవోవంతులయ్యును కీతోన్సకరులగుటచేం బరస్పర విరుద్దులెన 
చందనూర్యులు ఎవనికి కన్నులుగాన్కు పాకెడునదియు నెగిరెడునవదియు నాట 
చ బరొస్పరవిరుద్ధులునెన ఆది శేష గరుత్మంతు లెవనికి శాయనమును'గా వాపాన 
మును గానె యనో న్యానుకూల్యము కన్సీ యుందురో? ఆయీభ గవంతునికి విరో 

భ మనునది యేమాత మైనను కలిగియుండదుగ దా? 

ఆ. ఎతని కనుతెనుగుచు * నెనసిరి సరిపుప్పు 
వంతుులురగపతగ 4 వరులు తల్చ 
వాహనములె యగుచు శ వజలిరి జేజస గః 
లతనియెడ విరోధ శే ముసదుకలటె ? 

“| ఇతి పరి కమ్య అవలోక్య (వాంజలిః॥ 788 
వ. అని చుట్టుందెరిగి వీక్నీంచి ఏహి తాంజలియొ. 
వృ॥ పరిగత సహకారై £. పాంశుభిర్నా భికేనై 

రి నకరకోరథా రాదు ప్ప్ర వే శాంత ేభ్య; 
చులుకిత దురి త్రేభ్యనోోల దేశస్థి తెభ్య్యో 
నమఇదమఖ లేభ్యో నాథదివ్య స్థ తేభ్యః 789 

అ. పకిగతసవాకానైః = సర్వ(తవ్యాపించియుండు మామిడులతో, 
(పౌంళుఖిః =మిగులపాడ వై న, నారికేళ $= నారికేళ వృక్షయులతో, డినకర.కర' 
భారాశదున్న.) వేళ + అంతే శేభ్య $= నూర్యునిమొక్క 4 కిరణసమూవాము=చేత_. 
బొ "రటహడని మధ్య భాగముకలనై , చులుకితె దురి తేభ్యః = తొలల(దోయం 
బడీన ద్ మములుకల వై చోలదేళస్థి తేభ్యః = చొ లదేళశమునందు ండునట్టి, అల్లి 



సణిప్పణాం శృపద్య ట్రీ కా తాత్స ర్వేతి హానసహితము. 571 

రే తిన $= సకలమైన, నాథదివ్యస్థ లేభ్యః = సకలలోే శాధి నాధు. డైన స్వామి 

మొక గ్ల దిష్య స్థల ములకు, ఇవం= ఇది, నమః=నమ సారము? : 

తా. మావిడితోంపులతోడను -హపెంకాయితోంఫపులతోడను నూర్యరశ్మి 

మేం తాశనివై సకలదోషవారములై న యాచోలదేశపఫుదివ్య స్థలములను నమ 

పై జంచెదను. 

చ. దినకరరోచి యుచియును $ దీఅంజొజంబడనట్లి మావిడుల్ 

మునుకొని,మోాఆు నారి కెడ $ ముల్లలతోంవుల నింకుకాపులకా 
తనన రెడు దివ్య దేశముల దాపుల 4 చాపులం చోళ చేశవుం 

టొౌనరుతునందనంబులి వె+ేయొప్పమియొప్పుడుంద స్పిపోవంగాన్ 

కృశానుః__కృతానువు ___ 

౫11 భవతు భవతఏ తేషు నమనస్క_ రృతా నుముతుదేవలకాది 
-జీవాలయోప జీవి దురాచారా నాలోకయతోనఛనతినము 

న్చికేరా॥ 740 

వ. నీకీదివ్య చేశ విషయమై నమస్కా_రశకారిత కలిగినను గలుగనీ? 

నాకీ చేవళ కాదు జై న “దేవళముే పూజించి జీవించు దురా 
కారుల పతించి యోచింప, నమన్క_రింపం దలంపే కలు 

గదయ్యె, 

తధాపిా..__అదిస చే? 

ఇా._ వార స్త్రీకుచ మర్షిఖి ర్విరచయం $ త్యర్హ్యాదిదానంక రై ః 

తదీటీరసవాసి తె 63 వ్చవదనై. (| గల్పం oo మంతా న నమిా 

(దవ్యం చేవలకా హరం త్య చకి తా ఫ చేవస్న పకత్పూ జితా 

స్వేతాసుపతిమవూను హంత ? భవితా $ కిం దేశ తాసన్నిధిః 

అ. అమి=-ఈ, దేవల కాః=దేవపూజకులు, అచకి తౌఃజ =నిర్భయులై, వార 

శ్ర్రకు చమ్మ భి, = వేళ్యల_స్తనమర్గనముచేయు, కరః = చేకులతో, దేఎస్య = 
” 

ల య 
wa 
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వాసు దేవునకు, అర్భ్యాదిదానం= =అర ర్స బ్రము మొదలై నవాని సమర్చణమును, విర 

చయంతి= చేయుచున్నారు; కద్విటీరసవానితైః=వారి విడియముల రనముేత 

వాసనకొట్టుచున్న, సదవైశ్చజ మొగములత్ ను, మం[ తాక =మంతములను, 

జల్పంతి =పలుకుచున్నా రు; (దవ్వం= దే ద్రవ్యమును, వారంతి = అపవారించు 

చున్నారు; తక ఏబీ తౌసు= అట్టి పూజకుల చేత పూజింపబడిన, ఏతాసు=ఈ, 

(పతిమాసు=వి గవాములయందు, డదేవతాసన్నిధిః = దేవతేల సాన్నిధ్యము, భవి 

తౌకిం=కలుగంగలదా ? 

తా. ఈ చోళడేశపు దేవపూజకులు కొంతయెనను జంకుపడక యే, చేవత 

లకు తాము బోగమువాం[డ చనుల మర్చి ంచిన చేకులతో చే అర రస మిచ్చుచు, 

వారు నమిలియిచ్చిన కవలపాకమడంతలు తామును నమిలిననోటీవాసనతో చే 

మం్శతములుక్ జెప్పు చునుండుకే-గాక, కె ౦కర్యమునకై భ క్తులిచ్చెడి _దపవ్యమును 

గూడ నపవారించుకొనుచున్నారు. అట్టివారు పూజించునట్లి యర్భావి[గవా 

ములయందు అయ్యాయిదేవతీల యావిర్భావ మెట్లు కలుగును? ఆమ్యా?. 

శా వార చ్రీకుచమర్ది హొ స్తములచేం 4 శాటింతు రర్హ్య్యాదు, లా 

వార సి స్త్రేవిడియంపుః గంపువులతో (| వల్లిం|తుముర(తాల, జే 

వా రాధ్యంబగ ద్రవ్య మేదయిన నాశహా? యూ కమిం( త |(కముల్, 
పవీరిర్చిం చెడు విగహోల నెటు లాశేవేశించు నాదై వముల్. 

కించ... నుటియు.__ 

శా. ఆఘా తాబత పుణ్య యావతకథాళనోకర ర సంఛ్యాదిక మ్ 
యెరభ్య_స్తమద భంసభ్యవచనం $ నక్వేనవేదాకుం మ్ 
అంధ శె సృర్య పరై రురన్వయభవై 4 స్పూడైె రమోాభిఃక్ళృతా 

న్యన్నాచ్యానినివేదితాని భగవాశనంగీకరో త్యేవకిమ్. 741 

అ. యెః= ఎవరిచేత, ప్రుణ్య-యావత_కథా = పుణ్యవతు లై న-యకావన శ్రీల 

"ము యొక్క_-కతు ఆ[ఘా తా=అంగీకరింపంబడినదో; సంభ్యాదిక౦ జ 

వంద నాదిక మైన, క ర్శ= కార్యము. నోఆ[ఘాతం =అంగీకరింప6 బడినది. 



సటిప్పణాం శ్ర, పద్య టీ కా తాత్స ర్యేతిహాససహిత ము, 578 

కాదు. అద(భ-సభ్య-వచనం = విస్తారమైన-సభార్హ్య మువలె కపటవచనము 

అభ్య స్తం = ఆభ్యసింపంబడినదో, వేదాక్ష్షరంకు=ఆ వేదముంవలి యొకయక్ష్మ 

రమైన్క నెవ అభ్య స్తం=అభ్యసింపంబడినది కా దు. అంధ స్ _చార్య-పరె 8= 

'అన్నముయొక్క్క_ - వొంగతనమందు ఆస కలె, దురన్వయ-భ వై 8=దుషు(_ల 

చుందు-జన్మ్యముగల , లేకి ౩= అటి; అమాఖిః = ఈ, సూ దై 8=పాచక పరిచారకుల 

చేత, కృతాని= _-చేయంబడిన, అన్నా ద్యాని= అన్నము పప్పు మొద లెన, నివే 

"చి తాని=నివేదింపంబడినవానినిి  ఏమః=ఈ, భగవాక్ =భగపంతుండు అంగీక 

రోతికిం=కె కొంచున్నాాడా ! ? 

తా. ఈ దేపస్థానమందలి స్వయంపాకులు ఆ వార శ్రీలతో మాటలేగాక 

సంధ్యాపంద నాది క్రియలు చేయరు, ముఖే ముఖ పీతిగా పటవరనములే గార్ల 

'వేదాక్షర మొకటియెన చేర్చుకోరు, బేవాన్నమునుగూడ దొంకలించుకానెడి 

వేరిచేం బక్వమైన యన్ననూపాదులు నివేదింపంబడినన్తు భగవంతుం జేల యం 

శీకరించును ? 

న్ తే. కరవు సతికతె కలదు, సశ త్క_ర్శకలడె Pp 

చదురులాడుశుక లదు, [పాం * జదువుకలదె? 

నన్న చోరులు పచియించు+ నన్నములనె 

యటనుటింపంగభ గ వంతు. $ జెటులంగానెడు ? 

౫॥ విమృశ్య అవో+కలిమాహో త్య్యా దఖలజనానా మనివారోక్టి 

వివేక విపర్యయః | ' 742 

వ, విమర్శించి. ఆహా? సకలజనులకును గలిమాహాోక ము 

వలని సదసదిచార రాహిత్యము నివ ర్త సమె కాదయ్యె, 

యతః. __ఏలంళు..- 

శా, సద స్యాదరతో౭=_ర్సి తాని హరు సతో త్తరె ర్బూసురై 

I త ననానయంతి విధివతి వదా ఫి రన్నాన న 0 దా వి KY $C స థి క్ ని ఫవ్టాలెవి 
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దేవస్యాయత నేన్వదంతివిభయా (వాతె కః కృతానోదనా౯ా 
స్స ్ఫృష్రాదుష్టజ నేనకష్ట మఖలె కృష్ట షానశిష్రాహృతాన్ 1748 

అ. సవ వ సు=ఇండ్త్రలో, విధినత్ = ఆచార (పకారము, సిద్ధాని=పాక సిద్ధ 

ఘౌ, సతో ౫ ణా 3 3=సక్వగుణము చేత (కేహ్టౌౌన, భూసుశై 8జ(బావాణుల 
9 

చేత, వారయే యు= విష్ణువునకు, ఆదరతః =ఆవరముతో, అర్న్చితా ని= సమర్పింప6 

బడిన, అన్నా నిజఅన్న ములను, అత =ఇక్క_డ, నృద్దఆవి=వృద్ధులుకూడ, 

నమానయం ౦తి = సస్తూనించరు; దేవస్య = దేవునియొక్క, ఆయత నేషు= ఆలయము 

లందు, _చ్యాత్యేః=స సంసా్మ-ర వీనుల చేత, కృ తాక = చేయంబడిననై , దుష్ట 

జనేన=దోసుట చెత, స్ప హాల్ =అంటంబడిన వై, అఖిలె ౩ = అ నేకలచేత్క 

దృష్టైక్ = = చూడ ంయబడిననె చ, అశిష్తావృాతాక్ =ళిష్టులుకాని వారిచేత లేంబడి 

నవైన, ఓదనాక్ =అన్న ములను, విభయాః=జంకులేనివారై , అదంతి=భ క్నీం 
చుచున్నారు కష్టం= అయ్యా ? 

తా. ఈలోకములో క్షైనము చెం గాని వయస్సు చేలాని వృద్ధ కెనవారు 

శిష్తులయిండ్లలో ఆచార పకారము చేసీ దేవతార్చన శేయంబడీన యన్న ము 

నుగూడ చేకొనువారు కారుగాన్సి దేపళములలోనో ? సంస్కాారహీనులే చేసి 

దురాచారులంట్ ఆందటును జూడ దెచ్చియిచ్చిన యన్న మునుమా(తేము 

జంకులేక తీసికొని సాపడేదరు. ఇదేమి యాళశ్చర్య మో కదా? 

నీ, శిష్టులయిండ్ల విశేశిష్ట సదాచార 

నిద్దములన్నాదు $ లిద్ధమతిని 

న త్తషగుణో త్త తవు + సాధునంఘము చేత 

హరికినాదరముతో 3 నర్పితము లె 
జ్ఞానవయోవృద్ధు $ లనవారలువారు 

నా(దట[ గహింప $రైన; వారె 
చేవతాలయముల $ భావశుద్దియ లేక 

నంస్కారమును లేక $ సంచరించు 
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ఇడేకి పలుగులు + చూచి చెనంటి 

కంటి దురాచార $ జనులు దెచ్చి 

(గహియించతు రన్నంబు f లవిక లాత్తు 

వినం గన నాశ్చరు శ మవనియందు. 

ఏ శ్యావసుః..__వశ్వ్వావసువు.-___ 

“శేఫ్యోహి దిన్న వేతి మాహాత ర్ట వేడిభ్యో భవదీ 

పాభాపణ దూవణం నగోచ లే! 744 

5] మాహోత ఫ్ర వేదులమైవ నూవంటిచారికి నీయనృ 

౩ దూషణము రుచియింపదు కణా ?P 

యతః __ఏలంెకు? 

వ స్నానా దుచిత శుచితాశాలి వపుష 
చే జ్ కాగి ని ర అగ జ గ్ సళ ౧౧ ఈ త్త లి నమ = ము జుం జు 

తుం లోకా'౯ా విధివ దపతండా విదధ శే 

| రన్నాడై సః పరనుపుకుపారాధన మమా! 746 

=ఊదయాన సే స్నానాత్ =స్నానమువలన, డాచిత_శకుచితా-_ 

= తీగినట్లి_పరిశుద్ది చేత _ ఒప్పుచున్న-శరీరము గలవారును, స్వే 
(se) యథ 

మత శా స్తమందు, వినీ తాః= లేజీనవారును, విజితవృజినాః= 

(దురాచార) దోషములు గలవారునెన, అమోి=ఈ, వూజక 

“జనులు, లో-కాక్" =జనులను, పరి తాతుం=రక్షీంచుటకు, అపతం 

వ పడనివానరై, పవి లె )ః=పరిశుద్ధ ములై న, అన్నా వై ్యః=జఅ 

కలై నవాని'చేత, విధివత్ = ఆచారపకారము పరమపురుషా 

పో త్తముండైన భగవంతుని యర్భనమును, విదధ తే= చేయుచు 

యర్న్చకజనులు [పాతీః "కాల స్నా నముల చేత, పరిశుద్ధుల, స్వమ 

లచే దురాచారములు వదిలి, చేవాలయములందు జీవించుచుండు 
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టకై నియమముతప్పక్క పవి_కౌన్నయులతో భగవన్నివేదనము చేయుచు 

లోకులనుకొ భగవక్సరిసాద లజ్జులనుగాం జేసి రక్షించుచున్నవారు. 

సీ, ఉదయాన నుదయాన $ నొగింజేయు స్నానాన 
శుచిరుచిరశరీర $ శు భతరులు 

తమతమ శా స్రాల. / దమిందమిలోనై నం 

జదివి తేజినదానం $ జతురతరులు 

పాపెౌఘముల నిలం చాజరయదోలంగయ జాలు 

విధి విహితాచార శ విశద వుతులు 

పావన పరిపకీపానాన్నముల హారి 

కారాధన మొనర్చు] నట్టివారు 

"లే. హరికి నారాధనమె చేసిశనట్టివానిం 
శానముల బోనముల భువి. $ బావనముల 

దానముల జేసీ యరుజెంచు 4 దీనులకునె 

దానముల కేపి యర్బకు స్ట ల్లోనెల రు. 

గ్య అవకర్ణ రతా మిదమపి యవ్వ చో భ్యుపగన్యా ప్యభిధా 

స్యామ్॥ 746 

వ. ఇదియును వనుదువ్రుగాక?+ నే నీదూవణ భాపణ మోాకొొని 

యును వాకొనియెదను. 

వృ॥ విధివ దవిధివద్యా భ_క్తితో =భ_క్తితోవా 
నను శుచి రశుచిర్యా నాథ మర్చత్విహత్యః 

అనుదిన ముపయాతె రర్ప్బ ర మానానుచేవై 

రరుచి రజితమూ ర్తి ప్యూ స్పిక స్యా్సి కస్య? |] 747 

అ, నను=మీయి కృళానూ ? ఇవాత్యః = ఇక్క_డివాండు, శుచి ర్యా =పరిశు 

ధుగడైకాని, అశుచిర్వా=అపరి కుద్ధులడైకాని, 'నాథం= స్వామిని, విధివద్యా= 
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' గాని అవిధివద్యా=శా స్తిరీతి కాకాని, భ క్లితోవా= 

) అభ కి తోవా=భ కిలేకగాని అర్చతు=పూజించునుగాక ? 
దినమును ఊాపయాతెః=వచ్చుచున్న, దెవై$=ఇం( దాది దేవత 

(మానాను= పూజింప బశుచున్న, ఆజ్తేమోా _ర్రిషు=ఇతిరుల చే 

పడని (భ గఇంతునియొక్కు_) ప పతిమలయందు, ఆరుచిః=అన 

స్వ =పరలోే-కాపేక్ష కలవానికి, కస్యజఎ ఎవనికి, అ _సీ=జ ్న ది ? 

తానూ 1 ఇక్కడి చెవపూజకాదులు పరిశుద్ధుల భగవానుని 

భ_క్తితో అర్బనచేశినలాన్ని తేక అప పరిశుద్ధులై విధితప్పి భకిి 
ఎనరెగాని; దెవదన; న మువచ్చి యిం[దాదెదెవతలు పు*జింెడి యాభ౫ 

* నా _స్టికువకేకాక, పారలౌకికబుద్ధి కలవాని కెవని 'కేవగింపు 

కిశుచిని * విపరీతమునంగాని 
యనిమ్ము ఫే పూజకుండుని 

గం తాము వార్చి తాచ్యుతమూ ర్తి 

నక యరుచి + యగునుజగతి. 

ఇదంఇవావ భేయం __ఇదియును వినునదియ.___ 
(క ధరా పచాన చకి తాః త్యాపాలభీతాఃప గే 
ర 3 తే వపా వగ్న౦హావిః కక తిచిత్స చ; ీనపితా శుద్ధా శ్చడి ఫ్రంహనవి 

వీ_స్తమిదం ముదైవ భగవా హేలోక నె నె న్ప్వీకరో 
పృుంహరణా శ మాచత దిదం (వా శ్నంతిభాగ్యో్య త్త రాః, 
_=కొందఅు(దేవాలయములలోని పా కులు, చకథర అపచార 

పాణిరకున మహోవిష్టువునందు -అపరాధ మునకు - భయపడీనవారు, 

సద్ధులగంచున్సు. పరే=ఇతరులు (కొందఅం) మైపాలఫీ తాః = 
5 యపడిన వారగుచు, కతిచిత్ =కొందటణు, అవహి తాః=[పమాద 

5, _శద్దాతః= శ్రద్ధతో, దివ్యం = నిర్జోహమైన, వావిక = అన్న 

87 
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మును పచంతి=పచ డవము చేయుచున్నారు. అ = ఎదుట, న్యస్త సం=ళటాంప6ి 

జవను ఇదం=-ఈయన్నమును, భగవాక్ =భ గవంతు(డు, ముదైవ= సంతోష 

ముతో చే సె ఈ లోక ౩=వీక్షణములతో, నీ సక కోతి=అంగీకరించుచున్న వాడు. 

భాన్యో ల్తరాః=భాగ్యము బేల్ మేలెనవారు, అంనాః-సంవారణ-ఆ శయా చ= 

పాప ములరమొక- -నివారణమందు - అపేక్ష చెతను, తత్ ఇదం = ఆభగవనవంగీ 

కతిమైన ఈయన్ను మును, (పొళ్నంతి=భుజించుచున్నారు, 

తా. కొంచటు పాచకులు స్వామివ్షయమున అపరాధమునకు భయస 

ba 5 
యినవారువు కొందణు శై ౦కర్యపరులయిన యజమానుల ఊ 

నుసకంచువారును కొందజు కార్యాంతరములవలన (పమాదపడని 

వారు, పశనముచేసి తెచ్చి యెదుటనుంచిన దెవ్యాన్న మును ఆభగ వానుండు 

సంతోవనుతో చూపుమాతముతో నే, న్వీకరించుచుండును. అట్ట ఆ యార 

గించిన్నపసావము భాగ్యవంతులు తమతమ సకలదోపనివృ త్తి నిమి _త్రమె 

తాము భుజించుచుందురు. 

పంచ పాదిపద్యము. 

ఉ. కొందటు సాపరాధభయశేగు పులు కొందటు తా పభీ కులుక౯ా 
గొందజు |(శద్దభాను లదిశీగోం బరిశుద్ధులు జాూగరూకు ల. 

స స్పందులుదివ్య నున్న మును$ బక కరము చేసీముకుందుముందిడక౯ా 

ఛందమునొంది చూపుల నెశీసాపడు బాంపండు దానిసాపడుకా 

గాందల మోంగంగా వివిధ $ కోవిదబ్బృందముకూడ సాపడున్. 
౫॥ పశ్య? తావత్ స్వానుభ వసిద్దా పకర్ష నిక రౌ భగవ దాయ 

తేన తేదిత రస్థల పరికల్పిత యో రన్హరొూాః ॥ 748 
వ. చూడుమోన ? చేవాలయములందును . దదన్యస్థలములందు 

ను చేయుచున్న యన్నాదులయందలి (పకర్ష। నికర్ష ములు 
తమతమ యనుభవమునే పసిద్ధములు. 

అ.. భగవదాయతన- -తదితరస్థల-పరికల్పితయో = 'చేవాలయములందును- 
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ఇతరస్థలములందును- చేయంబడిన, అన్నయో3 = అన్నములయొక్క, (ప్రకర్ష 

లకళ్టై= ఉత్క్భృస్టాపకృష్టతలు, స్వానుభవశిద్ధా = తమతమ అనుభ వముల చేత 

సద్ధమైనవి. పళ్య= చూడు ? 

తా. భగవ త్సన్నిధులయందు. చేసిన అన్నము (పకృష్టమనియు, ఇతర 
స్థలయుల యందు చెసిన అన్నము నికృష్వను యం తమకమ అనుభవముల చేత నే 

సిద్ధమయినవి. చూడు? దాని దానిని. 

వృ జపస్కా_రె సారె రుపదితరనా మోదభరమ 

ప్య వె త్యన్నం గహ కృత మయ ముభోగ్యంబుధజనః | 

అభూయస్పంస్కాా రణ్బ్టపి హాపివీ. 'జేవాలయభ వే 

త్వనల్పంఖోగ్యత్వం పునరఘహారతష్గంచ మను తే। 749 

అ. స్ఫారైః= బహువిధయుతెన, ఉపస్కా_రై$= వృంజరములనేత్క ఊప 

చితి_రెస-ఆమోద- భరమపి = అతిశయించిన _ రిసముుయొక్క-వాసనలమొ 

3 [యు - అధికతక్లది అయ్యును, సహి = ఇంట, కృతం = చేయంబడీన, 

అన్న౦= అన్నమును, ఆయం= ఈ, బుధ జవ = శిస్ట్రజన ము, అ ఫోగ్యం=అనుభ 

వింప6ందగనిదానింగా, అవెతీ=తే బినకొనుచుశన్న ది. అభూ య స్ఫం స్కా_రిణ్యనీ= 

మిక్కలి చక్కాంటేసినది కానిది అయ్యును, బీపాలయభ వే= బే వొాలయయు లందు 

కెలిగిన,వావిపితు = అన్న మునందొ, అశకల్పం = అధికమైన, భోగ్యాత్యం=భో 

గ్వరేను పునః=మజల, అభువారతిగంచ=దోషనారతేనుక్, మను తే=తేలంచు 

కొనుచున్న ది. 

తా. మఠమంది రాదులందలి సడసపరిమళ ములుగల వ్యంజనాలతోడి య 
నము భోగ్య ముకాదనియు, జేవాలయ ములందలి యన్నము ఎంత బాగు చేయ 

నిది అయ్యును అది అధిక భోగ్యమనియు, అఖిల దోషపహారముననియు, శిస్తు 

'లంచుకొ నెదరు, ఇ 

తే గృహగత ముపస్క్మృతా న్నమో శ యహికమే య 
భోగ్య మేయని కై కోరు $ భోగ్యమని యు 

* 



న్ విశ్వగుణాదర్శము 
ర ల్ 

పన స్మ తాన్యము నన్నము $ పరిగృహీత 

మగునె మెట్టి జేవాలయళఫమందు. గాని 

యశ్షైయఘహరమునని బుశధాళి కెపుడు. 

'ఇదంచబోద్ధవ్యమ్. _--ఇదియును తెలియునదియ ?___ 

స! చేవాగారని పోవిణః కిల జనా దుష్యంతు శుద్ధ్యంతువా 

తె౭_మోాసామిపరి(గ పీణనియతంమూా న్యామనీపాజుపూమ్ 

పాయేణాశ్రయగార వేణ లభ తే పీనోఒపిమానార్హ తం 

నబీ 3 బముఖోజనో౭_పి భజ కేపూజాంహిరాజా[ శయాత్ | 

అ. వానారనిే విణ8 = దేవస్థానములందు చేపకు'లై న జనాఃఆజనులు 

దుస్యుంతు=దూష్యులగుదు రు గాని, కుద్ద గంతు = పరిశుద్దులగుదు రర-గాని, తళ 

మి= ఆయీ సేనకులు, స్వామిపరి(గహేణ=స్వామిఅను(గహించుట చేత, ను! 

పాజు పాం =బుద్ధినందినవారికి, నియతం=నియమము-గా, మాన్య్యాఃకిల = సమ్మాః 

నీయులుక దా? హీనో 2_పీ = నీచుండుకూడ, (పాయేణజ=మిక్కిలిగా, ఆ శయ గాం 

వేణ=తేన ఆక్రయముపలని గౌరపము చెత, మాన-అర్హ తాం = సన్హానమునకు. 

యోగ్యతోనుు లభ తే=పొందుచున్నా డు. కుబ్బి-క్లీ బ-ముఖః = పాట్రవాండు. 

ఇకషచాండు- మొదలుగాగల, జనోవీ = మనుష్యుండుకూడ, రాజూ(శయాత్ = 

రాజానా(శే యించుటవలన్క పూజాం = సన్యానమును, భజతేహి = పొందుచు 

న్నాండుకదా ? 

తా. దేవస్థానములోని పరిచారకులు పరీశుద్ధులుగాని అపరిశుద్దులుగాని ఆ 

యా వేనసతలుపరి[ గ్రహించుట చేత తాము బుద్దిమంతులలో పూజ్యులే అగుదురు, 

ఎంత టిహీను.డైనను గొప్పవారి నాశయించుటచేత తానును పూజ్యుండే 

యగును. కుంటి పేడి మొదలై నవారుకూడ రాజున్మాశయించుట చేత చే కడా ! 

తామును పూజ్యు లె యగుచున్నారు. 

శా, చేవాగార నిపే.వకుల్ జనులు శంకద్ధికా లే కశుదికా సదా 

చేవాధీశ పరి గహూంబునన సంగీదీ పాను భావుల్ నేప. 
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మంచోదరిని అమంగలిక =మంగళన్నూతము శేనిగానిలగా - విధపనుగా, 

సరమక =విఫీవణుని భార్యయైన సరమను, జోత=నమస్కా_రమును, 

గ॥ హంత ? కఠినానా మప్వ్యమిాపా మతిమవాతీ (ప్రీతి రను 
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న. ఆహా ? ఈ యతికరినులకుంగూడం దను యనుబంధి జనవుం 

దుః (బీతి యతి మహతిగనున్న యది. 
యతః._ఏలంశుని P____ 

వృ॥ లంకాపుశే పం క్రి ముఖేన రుద్ధాం 

భూ. మేస్సు తాం భూమిభృతోజేనుబంధాల్ 

సేతూభవంతః స్వయమాప్రవంతే 
(పీకింపునః (పాపయితుం పయోభా॥ 754 

అ, భూమిభ్ళతేః = పర్భతేములు, అనుబంధాత్ = సంబంధ మువలన, లంకా. 

పు రే=లంకా పట్టణమున, పంక్తి ముఖేన=దశళ ముఖుండై న రావణుని, రుద్ధాం= 

అడ్డగింపంబడిన, భూ మేస్సు తాం=భూపుతి మొననీతను, పతిం= ెనిమిటిరైన 

(శ్రీరాముని (పాపయితుం = పొందించుటకె , పయోధొ్ొ = సముదమందు 

నేకూభవంత:= సేతువులై , స్వయం= తౌాముగానె, ఆప్లవం లే= తేలుచున్న వి. 

తా. రావణుడు తీసికొనిపోయి సము[దమునడును లంకలో చేర్చిన నీతను 

ఆమెపెనిమిటిమైన (శీ రాముని c జేర్పుటకె భూాథరము లె న పర్వతములు భూ 

ఫు(తియైన యాశీ తాదేవితోడి తమ చేవాసంబంధమెన భూసంబంధము కలవి 

యవుట చేత తాము నాసము[దమంటదె నేతువుగా వేర్చంబడినవై 'తేలుచున్న 
యవి. 

ఆ. లంక ధా. తిప్పుతి 4 లంకాధి నాభుడ 

ట్టు నుప ఛ్యాతిధరము $ "లెనసి యిట్లు 

లామె నామెపతికి $ నర్పింపసేతు నె 

యబ్టియందు నోలశేలాడు. జూడు ఫ్ 

? 
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భావా ద్భావన లా(శ యం బుకొల(ది౯ /| చాంపించుటం[గించులుక 

భావింపకొగురు నా్యాశయంబునగురుశత్యంబేక దా? పొందుదుర్ . 

టీ. సందీపానుభావుల్ =(పకాశింపంబడెడి (పభావముకలవారు, మహాభె 

వో ద్భావనలు = గొప్పమనస్సుగలవారితీలంపులను,. 

౫॥ ఇత్యన్యతః పరి కామన్న[(గతోఒ వలోక్యసపహర్త ౦ సాంజలి 

బంధమ్! 751 

వ, అని మట్ొక్క_(పక్క-కుం బరి కమించుకొని యెదురంగని 

హర్షి ంచి యంజలియు బంధించి. 

సేతువర్ణ నము. 

ఇ. సేతువు-ఇది (శీరాములు రావణాసురుని సంహారమునకై లంకకుపోవు 

తుకు లాను అనేక వానరసమూవాముతోడ సము[దముదాంటుటక్రు శక్యము 

కాకపోయి, హనుమళ్ఞాంబవక్సు (గీవాదు లైన వాన రాథిపతుల యాజ్ఞ లమాల 

మున అనేక వానరులుచేరి ఒకొ్క€_క్యృ_వానరు. డొక్కొా_కృ_పర్వతీము 'నెత్తు 

కాని యొత్తుకొని వచ్చిపచ్చి (క్రిందనుండి పెవజుకు వేసివేసి మిట్ట "చేసి అంద 

టును సులభముగ దాంటిపోవుటకై ఆ దక్షీణసమ(దమందు కట్టినఐారధి. 

వృ పాతుంపాతకినోజ నా నశరణాకా సాతుం త్రమస్పాగరమ్ 

యాతుం మాతుపురీ మరీ౯ొరణముఖే జేతుం ద ళా స్యాదికా౯ | 

నేతుం భాతనయాంముదం వివారిణీ మేతుంయశ శాశ్షతమ్ 

దాతుంశర్మచరాభఘవేణ రచితం సేతుం నమన్కు_ర్శ పా! 

అ. అశరణాక = కాపాడువారులేని, పాళే కినః = పాపిష్ట్యులెన, జనాక్ = 

జనులను, పాతుం= కాపొడుటకును; తమః - సాగరం=అజ్ఞూనమ నెడ్ - సమ్ముద 

మును, పాతుం=| తౌగివేయుటక్షును యాతుపురీం= రాక్షసులపట్టణమైన లంకను 

గూర్చి, యాతుం=పోవుటక్షును; రణము కే=యుస్టారంభమందు,. దశా స్యాది 

శాక =రావకొాసురుండు మొదలుగాగల, అరీక = శతువులన్వు జేతుం=జయిం 
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చుటకును; విరహీణీంజఛ ర్ల వియోగముగలిగియున్న, భూతేనయాం = భూ 

కీతన్య, మువం=సంతోవమును, చేతుం=పొందించుటకునుు కాళ 
ప్ర! కయైనన 

యకీ౩= కక్ష ని, ఏతుం=పొందుటకును; శర రచ= సక లవిధానం, 
బటి 

మునుక్ చాతుంజ ఇచ్చుటికును; రాఘవేణ= _ కీరాముని'వేతే, ర-చితం= చేయ 
3 

బడిన, సేతుం=వారధీన్సి నమస్కు- ర్న ఫీ=నమస్క_రించుచున్నాము. 

తా. దిక్కులేని మహాపాపులనె నను పాపనపటిచి, వారివారి అజ్ఞానము; 

పోయొట్టుటక లంకకుపోయి రావకాదులను సంహరించీ, తనతో డియె 

చాటున  దుఃఖపడుచున్న నీతా దేవిని సంతోవపజచుటకై మంచికీ ర్లిని కోరి 

అందజుకును మించిన యానందమును కలిగించుటక ఆ 'శేరాములబేత కట్టు 

బడిన లూ సేతువును మనము నమస్క_రించుచున్నా ము. 

వీ పాతకిజనులను $ బరిరతు సేయు కె 

: తతత మోార్హ వమును $ | చావుకొజికు 

"= ఆశరపురినిం (బశేచేళంబు,. సేయు కై 

రణవమందె రిపుగణం '$ బణంచుకొటకు 

జానకి విరహము శ మానంగం జేయు. 
హనుమంతుని (పయత్న $ నుడరుకొణుకం 

మందోదరిన తా నశళమంగలిం చేయుకై 

సరమ సుమంగలి స్ట సలుపుకొజకు 

తె. సుంగళములను నుహికిచ్చి శ మనుచుకొజుకు. 

సదృశ ంపుయశంబున $ నె నెసంగుకొజుకు 

రామచం(దంతు $ రచియించి.రమ్యు నుయిన 
చేతునవునశే తవును జోత .$ సేయనాకు. 

ట్ర్. తత_తమః-అర్థ సమున్ను=విస్తార మైన-అజ్ఞానమ నెడి - సము(దమును, ఈ 
శరప్రరిని =. రాక్షసులపట్లణమైనలంకను, “మందోదరిన = రావణునిఫా రధ 



ల్ రిక విశ్వగుణాద రము 

వృ! పరోాధిమ భే ప్రవమానమూ రయ 

స్తరంగ వే గార్సితి ఫేనచిహ్నితాః | 
జాల 

హానంతి కిం మందర ముంత రర్భనం 

నిమ్నామేశతే నల సేతుభాధరాః ॥ 755 

అ. పయోధిమధ్యే=సయుదమునడుమ, ప్పనమానమూర్చ యః = తేలుచున్న 

స్వరూప ముకల వియె, తరంగ వేగ-అర్పిత ఫీన-చిహ్నీ తౌః= అలల వేగము చేత- 

బేర్పంబడిన నురుగులణే - గు ర్రింప(బడినవియైన, ఏతే-ఈ, నలసేతుభూ 

ధరాఃజనలునిచేం జేర్చంబకిన "సేకువునందలి పర్వతములు, అంతః ఆర్జ్యవం= 

సము[దములోన, నిమగ్నం=మునుగంబడిను మందరం = మందరపర్వత మును, 

వాసంతి=పరివాగించుచున్న వి. కింజఏమి ? 

తా. స్ముగీవుని నేనాధిపతియైన నలుడు అమువానిచే సేతువుగా చేర్చు 

బడిన యీపర్వత యులు అలలనలని నురుగులచే “తెల్ల నివై కనంబడుచున్నందున 

పాలసం దమున అమృతేము తజచుచు అవంియున్న ఆ మందరపర్యతే మును 

నవ్వుచున్న వానిపలె నున్నుయవి. . 

ఆ. కడలి నడుమంటేలి * కడలు వేగంబున 

నురుంగులూని లోనిశ+తరిఫరంబు 

ననగియున్న దానిం శే గని నగెనో ? యన 

నలుని సేతు శై లేములు తలిశ్చె. 
ద 

ఇ. మందరపర్వతము = తరిధరము_ఇది ఆ మహావిష్ణువు రాక్షసులవలన 
మృతియే లేకండుటకై. పొలసమయుద్రమున వాసుకి (తాడుగాన్కు ఈమందర 

పర్వతము కవ్వముగాను చేసికొని ఆ దేవ రా్షషనులచేత నే తరుఐయబడి, అం 

దుండి కల్పవృక్ష కొమధేను ఉావై వళ్ళ ంవ ఐరావత లక్షీ చంద కౌ సుభ 

చింతొమణులతోడ శేణిన అమృత కలశ ములోని అమృత మును ఆదేవతల కే 

యిచ్చుటకులాన్సు అంతేకుముంచె మోహినీరూపమున ఆ రాక్షసులను మోస 

పుచ్చి మణియుకరూపముతోవచ్చి అమృతమును ఆదేవతలకు పంచిపెట్టి వారు 



4 

సటిప్పణాంధ్రపన్య టీకా తాత్స ర్వేతిహాసస హితము. ర్కిర్ 

దానివలన అవురులు=వురణము లేనివారు, నిర్ణ రులు = ముసలితనము లేనివారునె 

యుండునట్లు చేయుటకు ఉపకరణ ము-గా-కవ్వము గానుండిన పర్వతము. 

పువర్విమృశ్య. __ మజలవిమర్శించి.___ 

వ్భ॥ లంకాపురావాసిర ఘూద్యహోరిసంపర్క_పాపాదివసింధురాజః | 

సపకుభాభ్ళని షట డాంతరో2వివిపత భూ భృద్భిరబంధిక హుమ్ i 

అ, సింధురాజః=సమ్ముదము లంకాపురావాసి _ రఘూద్భహోరి- సంపర్క. 

పూపాదివ=లంకాొ పట్టణమందు వాసము చేయునట్టి. క్రీ రాముల శతువైన రావ 

యునియొక్క_-సాంగత్యముతోడి పాపయుఐలనపలె సపక్ష-భూభ్ళత్ -నిబిడ - 
"అంతరోపీ = తనయందుపక్న్ష ము- టక్కు_లుల- రాజుల-చేత(గాని-పరతముల చే 

తంగాని-దట్టమైన-అంతే ర్భాగయుకలదియెనను, విపక్ష భూభృద్చిః = పక్షములేని 

రాజుల చేతను-పర్వత ముల చేతను, అబంధి=బం౦ంధింపంబటడెను. కష్టం =అమ్య్యూ! 

తౌ, సమ్ముదము తనవగ్దథే లంకారాజై న రావణాసురుని సవావాసదోహ 

మువలనవ త తనయందు పక్షపాతులై న రాజులుండియు నిహ్నక్ష పాతు లై యుం 

డినయట్లు "జఅిక్క_లతోడి పర్వతములుండియు లేని యాపర్వత ముల చేతనే 

బంధింపంబ డేను ఇది కష్ట కార్యము 0 

"లే. రావణువితోడం గూడి పాశేపావహమున 
నిట్టు ఫీ సింధురాజంబు శ కట్టువడియె 

లోసపతభూభ్ళ తతి $ లోగియున్న 

బె బై విపమేభూభృ త్త తతి ఈ పాటుపడలో, 

వృ॥ శుద్ధాస్సం( శ్రిత ధర్మ సేతవ ఇమే సోఢో గవర్తాతపాః 

స్థిత్వొసింధుజ లే సదాషితిఛృతో ఘోరంత పాకుర్వ శే | 

నృత్యంతీ రిహనిత్య మేవ చపలా స్ రత న్యాశుగా ః క 

లావణ్యందధతీః కదాపీ నచలంత్యాలోక వవిచీ రమూః ॥757 
అ. సం శ్రితధర  నేతవః = చేర్చబడిన సద్ధర్మమునకు వాద్దుగాంగల వై - చేరిన 



గ విశ్వగుణాదర్శము 

న సరువ లై సోథోగవర్షాతపాః=సహింపంబడిన వై నక్ భయం 

ఎండయునుగలవై ,ఈుద్దాం= పరిశుద్ధము లై నృక్షీతిభ్బతేః= రాజు 

కను వదువు, న్థిశ్వా౭జండి, ఘాేరం=ఘూేర మై లు-క్రొొ 

వృతపం=తేపస్సును, సదా=ఎప్పుడును, కుర్భ తే = చేసెదరు, ఇవా=ఇక్కు_డ,లా 

పణ్యం= సౌందర్యమును. .లవణధసమును, దధతీ;= ధరించునవియై తీకై౩ = చుజుకు 

లేను అక్ కన్యాశుగ ౩_మన నృథబాణములతోను - నొప్పవాతములతోను, నిత్య 

మేవ=ఎప్పుడు నే, నృత్యంతీం= ఆడుచున్న, చపలాః =జార న్తీంలనెడు _ కదల 

బడుచున్న,అమూః= ఈ, వీచీః = తిరుగుబోతులను - అలలను, ఆలోక్య= 

చూచ్చి కడావీ-ఒకప్పుడును నచలంతి= చలింపకుం డెదరు. 

తా ఈసమ్ముదమునీట రాజులు భారి రకత యును, తపోవంతు లై అ యును, 

డవానలకోర్చియు, లావణ్యమున మన, కబూణయులతో నటనములాడుజూర 

కలక నువ లె పర్వతములు ధనుపో్క_( టితోడి సేతువుగలిగి లవణరనసముతోడి 

యధికమెన గాలితో ఊంగులాడుచుం డెడి యలలనుజూచి యొప్పటికిని చలిం 
చుటలేదు. 

ని, పరిశుద్ద ల తా లె $ పరమ ధర్యాశయ 

సేతువుతా లె యశ శస్థ్సిరతనుం[ద్రు 

వర్ష వమూతపమును $f వాలోయము సహీంచి 

శమ మించి కన నునణేకుముతనుం(దు 

సింధుజలంబుల $ శీతిభ్ళత్తు లొ త్రిలి 

త పము ఘోరంబు నేశతతీ, జరిం(తు 

ధీరులు ధరలోన $ థిరతగగుణమున 

కుపమింప నుచితులై $ యుం[ దుకనుక 

"తే. నిందు నిత్యంబు నృత్యంబుశేనందగిల్సి 

యవల లావణ్య మతిగణ్య 1 మతిశయిల్లి 



సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్వేతివోససహితము. గ87 

చతురలా నత న్వాశుగ శ చపలలవలె . 

వీచికలం జూచి చలియింప $ శేచుచున్న. 

గ| శుణమ యన, ౦జలిం బచా ॥ 758. భిధ్యాయన్న ద్ధ్వా 
వ. తణ మనుధ్యానించుచు నంజలీయు బంధించి. 

వ! అసోకదృ విరపవీవారిధెేేషయ సాత్ 
ల ౨ లీ 

(తసో విభ ర్తి విపుళలోపలసాం[ద సేతుమ్ | 

నోవాయ తే దురితవంతి జగంతి తై 

కోసాయతే రఘుపలే మహతే నమాస్తు॥ 759. 

అ, అసోకద్భ ప్రీ పిరవి= అధికగర్వముకలదయు్యూను, ఏవః= ఈ, వారీధిః= 

సమ్ముుదము యస్తాత్ =ఏదానిపలన, (తస సః= భయపడినదియై, విపులోపల 

సాంద్రేతుం= విస్తార మైనశిలల-చేత దట్టమైన సేతువును, విభ ర్తి రీ=భరించుచు 

న్నదో; హేరఘుపతే = ఓరఘు నాథా ! 'దురతవంతి= దోష పంతము. న్యు జగం 

తి=లోేకములున్వు గోపాయ తే=రక్నీంచునదిఘె, మవా తే=గొప్పదియైన,త సై = 

అట్టి, లే కోపాయ=నీ కోపమునకై , నమః=నమస్కా_రము, అస్తు= అగుంగాత. 

తా. ఈ సమ్ముదము అతి గర్వి ఆయ్యును, మికోపమునకు భయపడి మహా 

పాపాణమయమైన సేతువును మోసీకొనుచున్నదికదా +. కీ రఘునాథా ! 

అట్టి జగ దక్షకమైన మో కోపమునకు నేను నముస్కు.రించుచున్నాను. 

శే. గర్వి నిధి యిది మెద్దాని $ కుర్విబెదరి 

. తొలుత బవాకె ల జాల చేశతువును దాల్సె 

'నట్టినీనుహోకో పముకేనఫుజగత్పఏ 

గోపమును నోరఘూద్వహో | ఫశ కొలుతు. గొలుతు. 

కృ శానుః--.కృ శతొనుండు. ___ 

సారే పమ్__ ఆతేవించి. ——— 

వృ॥ కాకుత్త ఎకోపచ చకితః కబుతా నదినా 
థి 
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మొానీ ద్యదా నను గురుప్తవనార్హ్హ తోయః | 

వక స్త స్తై పతరితుం హరిభిః పదాభ్యాం 

కింవాఫలంకథయ? సేతుకృతిశ మస్య || 

అ. కావల్ క్ పచకితేః= (శీ రాముల చెత భయపడినట్టి, నవీనాంకమి తౌ 

నదీకాంకు (డే న సమ్ముదము, య దా= ఎప్పుడు, గురు- ప్లపన - అర్హ _తో యః: 

గొప్పగా ప్పపాసాణాదులయొక్క_- తేలుటకుకాడ _ తగివ_-జలముకలది, ఆనీ 

నను= అయ్యెనో; త జా= అప్పుడు, ఏవ: =ఇది, వారిఖిక=వానరముల చేత పద 

భ్యాం= కాళ్ల తో, తరితుం= దాంటుటకు, శక్యః = అనుకూలమైనది; నేతుక్ళః 

(శమస్య= నేకువునుచేయుటయందలి (శ్రమమునకు, కించాఫలం = ఏమిఫలము 

కథయ= చెప్రుమ? 

తా. ఈసముదము |క్రీరాములకోపయునకు భయపడి తనజలములో గొప్మ 

గొప్ప పర్వతాలను మోసికొన్నదికాక, వానరుల శకాళ్లతోంసాడ దాంట 

సూడినై యున్నయది. ఇట్టి దీనియందు చేతువును కట్టుటనలన ఉపయోగ 
మేమి ? 

తే, రామకోషదుతము సముశ దము నుహోప 
దార్భ సార్థము తేల్చుతోశయము గలిగియు 
వారులు తముకాళు లనదాంట 4 నర్హమెన, 

'సేతుకృతిని (బయాసకుం $ జెపుము?ి ఫలము. 

76 

వి శ్వావసుః వి శ్వావసువు. 

౫॥ తత్క_థిత మేవమయా, భవతాతు న సమ్యగవభధారితం, (ఈ 
ఇ ? తర్చి పున స్పావధానమ్ | 761 

వ. అది చేంజెప్పినడే, నీవ చక్క_ విన్నావు కావు. మజుల నవ 
థఛానమున వినుము? 

వృ! అంభోరాశిం వానరా లంఘ యంత్వి 

'త్యేత ద్వాజీకృత్య రాజీవన్నేతః | 



సటిప్పణాంధ్ర, పద్య టీకా తాత్స ర్యేతిహోససహితము. 589. 

అంహళోే రా శేర్లంభు నార్గం నరాణా 

ముద్నాంరాశె” సేతు న్వ్యువ్చైెరబధ్నాత్ | 762 

అ, వానరాః=వానరులు, అంభోరాశిం = సముదమును, లంఘయంతు = 

దాయటుదులుగాక? ఇతిఏతత్ =అనిదీనిని, వ్యాజీ కృత్వ = నెపముగాంజేనికొని, 

రాజీవ నే తః$=పదాతంండై నయా క్రీరాయులు, నరాణాం=మనుష్యూలకు, అంహోో 

రాశః=పాపసమావాముమొక్క_, లంఘనార్థం= దాటుట కై ,ఊద్నాంరాశ = 

ఉదకరాశియైన సమ్ముదమందు, జచై ్ బైః=పొడవుగా, సేతుం = సేతువును, 

అబధ్నాత్ =బంధించెను. 

తా. ఆ [శ్రీరాములు వానరులు సము[దమును దాంటినట్టుగా, నునుష్యులు 

పాపములనెడు సముదమును దాంటుటకై ఆసమ్ముదమంటె పొడవైన సేతు 
వును కట్టించెను. 

క, వాసికా వానరు లంభో 

రారికా వెసదాయటునేోజ శరాముండు నంహో 

రాశికా దాట నరుల్ వా 

రాశిక౯ా వేతువునుగ క్రై $ రాణ౯ామోజకా. 

పునర్నిరూప్య.-.__.మజల నిరూపించి. ___ 

వృ॥ న సాగరో=సౌ నభఏవ ఫేన 

(వజా నచామోా విపులోడువ ర్లాః | 
న చేతు రేపో=_ఏ నిశాచరాణాం 

నృపాత కానా మసి ధూమేతుః ॥ 768: 
అ. అసౌ=ఇది, నసాగరః= సముదముకాదు, నభఏవ=ఆకాళ చే; ఆమా 

చ=ఇవియు, నెఫున్మవజా;= నుటుగు సమావా ములుకావు; విపులోడుపర్షాః= వి కే 
వములై ననక్షతరాస్తులు, ఏపో2_పీ= ఇదియు, ననేతుః= చేతువు కాదు, నిశాచ 
రాణాం= రాక్షసులకును, నృపాతకానామపీ = మనుష్యుల పాఠక ములకుగూడ, 
ధూమకేతుః = ధూమకేతువు. 
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తా. ఈసముదము నురుంగులుగలిగి చుక్కు_లుగ్గ ల ఆకాశమునలె నున్నది 

ఇందలి సేతువోరాతనులకేకాక, సక లమనుహ్యాూల సక'్లలపాపము కేన అ తా 

హేతువైన ధూమ శేతువునలె పరిహారకమై యున్నృయది. 

తే. నిధియ కాదిది, యాశకాశ $ మిదియె రుగును 

నురువు లివెకావు చుక్కల 4 తరయలగును 

శతువిదెకాదు ఘునధూవు+చేతు విదియ 

నరులపాతకములు నిశాశీచరులు నడం. 

౫॥ పశ్వ్యా! తజలచర( భమ చవముత్కారమ్॥ 76 

వ. చూడు మోడ జలచర(భవుకారి చనుత్కా_ర భావమును 

వ్భృ॥ గజేందబుద్ద్యా నల సేతుశె లాకా 

(గాహా(గనంతే జలధావసంతః | 

తళ్హాంసజాయాస సముత్ణేదంస్ట్రూ 

న్వథా।ః ఃపభావంతి యభోతంే తె | 70: 

అ.జలధ= సముధ మందు, వసంతేః=నసించు చున్న, గానో" = శాంనళ్లు, స 

-నేతుళె లాక్ =నలునియొక్కా 'నేతువునందలిపర్వత ములను, స "సీం; గబు దాః 
రాలా 

గొప్పయేనుంగు లనెడితలంపుతో, (గసంతే=(మింగుచున్నవి. త్ పణ 
ఆయాస- -సముళ్టే-దంస్ట్రైవ్య థాః= వానిని- (మింగుటవలనకి' లిగిన_ ఆయాసము చేశ 

అతిశయిం-చిన-కోజుల బాధలుకలవియైె, "క్రేం ఆమెంసళ్లు, యథాగతం = వచ్చిన 

(తోవనే, (ప్రధావంతి=పరుగిడుచున్న వి. 

తా. ఈసము[దమందలి మొసళ్లు ఆనేతువునందలి కొండలను (సుంగుచు 

ఆమింగడిఆయా సమువలన అతిశయించిన కేల బాధలతో వచ్చినతోవతో 
చే పరుశిశుచున్న వి. 

ఆ, (గాహములు (గసింప $ గజబుద్ధి నల సేతు 
శ లజూల మైన శ జలధిలోన 
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వాని(గానమునన$ వ్యథ చేసి దంహ్టలు 

తోన కదలికదలి + తొలంగ౫కొనును. 

పునర్విచింత్య..___మజలం జంతించి.._.. 

వ్బ॥ డిండీరఖండాన్వ్యయ వాండురాభం 

_దాఘ్ప్ట ముుద్చ్చెః పరిణావావంతమ్ | 

కాకంత్ధే సేతుం కలయే గుణాఢం 

థాతో తరీయం ధృత మర్ష వేన | 766 

అ. డిండీరఖండ-అన్వయ- పొండురాభం = నురుంగుగడ్డ లతో-కూడక చేత. 

"తెల్లనె న కాంతులుకలదెయె, దాఘీస్థం=దీర్భ మై, ఆచెః=పొజవె, సరిణా 

వావంతేం = వి న్తీ ర్రతకలదియెన, కాకుల ఎ సేతుం= (శ్రీరాముల సేతువును, గుణా 

ఖ్యం=సుగుణముల వైతను - నూళ్ల చేతను కూడుకొన్న దై, అర్హ వేన = సమ్ముద 

ముచేత, ధృతొం=ధరించిన, థాతో త్తరీయం = తెల్లనిఅంగన స్రమునుూా, 

క లయు=తలంచుచున్నాాను. 

తా. నురుంగులతో తెల్లనై నిడివియు వెడలుపునుగల సేతువును మంచినూలి 
తోంసాడి సమ్ముదుండువేసికొన్న తెల్లనిఅంగవ స) మునుగా తలందయచున్నాను, 

ఆ, నురుగుతేరయగోలూాని శ నెజీ తెల్ల నిదియాచు 

నిడుపు నెడలుపూని $ నెగడు రాము 

సేతు వీదృశగుణ$జాత మాకతన వా 

ర్నిధికి ధాత ము త్తీదీయ వమనుదు. 

యదా లేదా ఫా 

వృ॥ చిరా ద్ధరాభూరి భరార్తమూరర్హి . 
ర_రిత్క_రివ్వుర్పిత చై జకృత్యః 1. 

(శమతయాయార్జవ వారిశీ లే 
శేతే స కిం సేతుమిపే.ణవేవః ॥ 767 
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ఆ. చిరాత్ =చాలకాలముగ, ధరా - భూరిభర - ఆ ర్హ-మూ ర్లిః =భా: 

ఆధిక భారము చేక- పీడింపంబడిన - శరీరముకలవాజే , వారిత్కరిషు షె Cal 

చమక ట్రా 

“ ఆజములందు, అర్చితె నై జకృత్యః = ఒప్ప గిం చిన తనపనిగలవాంగే, శమత్నుయో 
al 

౧ 
ఎముక వము క్రీబింటుకొొ అక | శీతే=చల్లనై న, అర్థ వవావ్ == సమ్ముదజలమంద 

లు 
సెేష:=ంఆ యాదిేేషుండు, నేతుమిపే.ణ = 'నీతువనునెపముతో, కే చేకిం 

శయనించుచున్నా౯డా? ఏమి? 

తా. ఆదిశేషుండు ఆదికాలమునుండి తన భూభారశను నివారణార్థ 

భూూభార కార్యమును దిగ్గజములకిచ్చి, ఈ చేతురాపముతో చల్లని సము( 
జలములో శయనించుచున్న యట్లున్న వాడు, 

క, చిరకాలము స్థిర భారము 

ధరియించి (శ్రమించి దిగిభశేధారిత భరుండై 
యుర గేం దుండు వి శమపడ 

శరధికా సేతువు నెపమున $4 శయనించెనాొకో ? 
ఇ. శేషుందడు=ఆదిేేషుండు.?! వ పేజిలో ఫణాభ్ళదీశు(ఢు చూడు? 

ఇ. దిగిధ యులు=దిగొజయులు, దిక్కు._లు=[పాచి, మరీచి, (వతీచి, ఉద్. 
అని వరుసగ చతురి ర క్కూలును, వీన్మిపక్క_టి అగ్నీ మాల, నె బుతిమాల, వ 
యుమూల, ఈశాన్యమూాల అను చతురి రి క్కు_లును అష్టదిక్కులు. 

ఇ. ఈ అసప్ట్రదిస్టజములు=వరుసగ ఐరావత, పుండరీక, వామన, కుముద 
అంజన, ఫువ్చదంళ , సార్వభౌమ, సుపతీకములు. ఇవియు భూఫారవ 
పహించుచు నుండునవి. 

ఇ. ఈ దిషజాధిప తులై న దిక్వాలకులు=వరు సగ ఇం[ద, అగ్ని, యను 
నై బుత్సి వరుణ, వాయు, కుబేర -ఈశానులు. 

విమ్భుశ్య శ్ల్వాఘమ్.._ విమర్శించి శౌ ఘంచి.._ 
న్లో! యః పురా పాపదళక చ్చేచే సాధనతాంగతః | 

స సేతుర్నకథం శక్తః పాప పంచక భంజనే | ₹6 
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అ. యః=ఏది పురా=ముందు, పాపదశక చ్చే దే=పావిష్టుండై న పదితీలల' 

రావణుని పదిపాపములను చేదించుటయందు సాధనతాం = సౌధనతే (మును, 

గత=పాందెనో; నసేశు=అసేకువు పాపపంచకభంజ నే = ఐదుపాపము 

లను పడంగొట్టుటయందు, క థం= ఎట్లు, నశ క౭=శ క్షికలది.కాదు?! 

తా. ఈసేతువు మొనటు పదితలల రావణునివలె పదిపాపములనుకొ పడ 

నొట్టినదియై, ఇపుడు ఐదుపాపముల్ననై న పడంగొట్టుటకు దీనికి చెత కాక 

పోయినదా ? ' 

క. మును పాపదశేక్ నిహాతిని 

ఘనసాధనతను గని,మెది $ కరము (పకాశీం 

వెన్యూ యాసేతువె చబాలటె?ి | 

. కనుగొననీపాపవంచ+క నిహతి జగతిన్, 

ఇ. పాపపంచకము=పంచమహాపాతక ములు-బవావాత్య, గోవాక్యే, సురా 

పానము, స్వర్ణ స్తేయము; గురుతెల్ప గమనము. 

ఇ. పాపదశకము = వకవిధపాపములు-అసత్యో క్రి, దోషారోపణో క్రి, 

కగినో క్తి, నిన్సులో క్రి, చెర్భకరణ, దు ప్కార్యకరణ, దు ష్కా. ర్యా పేకు, 

పరభార్యా పేక్ష్య, పర్మదవ్యా పేక, వాత్యేలు. 

గ॥ ఇతిపరావృత్య అన్యతోఒవలోక్యపామోదమ్। 769 
వ. అని మజులి మజొక్క పక్క. పలోకించి. పమోదించి. 

గ॥ అహో! కృళానొ ! ఇంణుతావత్కిశ్చ నై నమావాం (పతి 

సం పతి పవదతి | | 770 

వ. ఓహో ! కృశానూ ! ఒకానొక పురుషుడు మనయిద్ద జిని 

గూర్చి ఇబ్లు ఇప్పుడు చెప్పుచున్నత (డు వినును ? 

“ద వ.ణనుథురావర్జ్మ నము. 

ఇ. దక్నీణమధుర-ఇది నకుననల్లి , వరగుణవల్లి , మధురపల్లి, అను నాచ్చి 

మార్గతోడి గూడలరగర్నన్ని ధి సుందరవల్లి నాచ్చియార్ తోడి కళ్ల 

88 



సళ 4 విశ్వగుణాద ర ము 

- ష లయము 
మరగ ధి కాల మేభప్పెరుమాళ్ సన్నిధి, మొదలైన విహ్ణుదేవా 

నేను మోనాక్షి కేవితో సోమసుందనలేశ్వర దేవస్థానము మొదలైన శివ 

శీవాలయములతో  నుచితేయులె న నుఠమందిరారామస,త్రమలతోోను, 
ఐచి 

మషాలా వ =ాజకీదులతోను రాజ్లుచు, పాండ్యరా జై న పల్ల వ జీవరాయిని 

= ఎంజీ కున నువడీనది, 

ఫూ జ తరమభు రేవేయం దక్నీణమధు రేతి విఖ్యాతో |! 

క్ష యక్ దానంద నానందా తృర్వసంపత్సు దృశ్య తే | 771 

ఆ. వయం=ఈమధుర, ఉ క్రరమభురేవ=ఉ త్రరదిక్కు_మభురవ లె, దక్ష్నీ 

వేతి ఎద క్షీ ఇదిక్కు_మధురఅన్కి విఖ్యా తా= ప్రసిద్ధ మై, యశోజానంద 
శవము సవ = 

శంచాత్ =యకోదాప్యుతుంటడె న (శ్రీకృష్ణునివలని ఆనంద ముపలన-( యశోదా 

నజ, నవందనానంచాత్ =బిడ వలని ఆనందమువలన్య సర్వసం 
దా G 

పతు = సక లసంపదలలోను, దృశ్య తే=కన(బడు చున్నది. 

తా. ఈమభుర దక్షిణమథుర అనంబడుచు, ఊఉ త్తరమభురవలె యకోదా 

న నానంవముతో సకలవిధసంపదలతోను కానంబడుచున్న యది. అఖ 
కొట్ట 

a 
ee 

నాయు త్తెరముథుర సాటి శే యె వివిధవిధం 

బై యు యశో డానందను. 

జడాయతవుయి పలుసిరులనె శ యలరుచునుండున్ . 

నందయకోడలు _ ఉత్తరమథురలోని (వేపల్ణెయందలి (శీకృష్ణుని "పెం ఇ 

డు తండ్రియు తల్లియు. 

వృ! వటదళపుట కాయా వీశ్యు తాం, విమ్ణుచి త్త 

స్తముపచరితుమాస, (పాదురానీత్తుల స్యామ్ _ 

(తిదశ కృతికృ లేఒ( తా 2_2_ము క్త వరా ల్య (పదా(తీ 

నమఇతివద ? గోదాంతామువాంచ (పణొమి | 772 
వటప(తశాయియైన స్వామి అనాను ఆ. ఆఇతజఇక్కు_డ, వటదళపుటశాయీ = 
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వీక్ష్య తాం= సేవింపబడుదుకు గాక ? విష్ణు చిత్తః=విస్లుచిత్సులచెడివారు, తేం= 

ఆపటపతీశాయినిి ఊపచరితుం = ఊపచరించుటకు గాను, ఆస=ఊన్న వారు. 

అము క మాల్య ప్రదా త్రీ= చూడిక్కాడు త్తనాచ్చియారు, (తిదశకృతికృలే = 
ముప్పదిపాశురముల తిరుప్పావును చేయుటకై, తులస్యాం=తులనీవశమందు , 
(పాదురానీత్ =పాదుర్భ వించెను. తాం=ఆ, గోదాం=ఆకోే దెనాయకినిగార్సి, 

నమఇతి = నమస్కాారముఅన్కి వద = చెప్పుమ ? అవాంచ = నేనును, 

(_ప్రణొమి=నమస్క-_రించుచు న్నాను. 

తా. ఈమభురాపట్ట ణమందు వటప్మతశాయి పెరుమాళ్లును, వారి కుపఛొర 
కులుగూ విస్థుచిత్తు లగెడిపెరియాళ్ళార్లును తిరుప్పాను తిరుమొక్రీయును 

పాడుటవై తిరుత్తుశాయివనయున అపతరించి "పెరియాళ్యాా ర్హకు, "పెంపుడు 

శొమా రయైన ఆండాళునుక్ - సేవసాయించుచున్నారు. ఓకృశానూ !'నీవా 
యాండాళుక్సు దణ్జముసమర్సించు ? "నేనును సమర్పించుచున్నాాను. 

కే. ఇటను వటప[త శాయియు ఫే నబుల విషు 

చిత్తులును జూడికొడుతయు 4 సేవసేయం 

గానిపింతురు వారినే + కాంచి కాంచి 

యంజలిం చెద, నీవును $ యంజలించు P 

ఇ. వటపృతేశాయి =దవీ ణమ శురలోనిమహాో విష్థువు.వీరు న్యూ వామన యోగ 

న్మిదతోనుండి శీరసాగరమునఐలె ఇక్క_డను వటప[తములోశయనించుచుండి 
(శ్రీవిష్ణుచిత్త, (తీగోడా దేవీ, గరుత్య్మత్సహితముగ ఆండాళ్ పెరియాళార్ల 

మంగళాొళా సనములతోను దక ణమభురలో ఐదుమైళ్లేదూరములో మధుర 
నల్లి మరకతవల్లి నాచ్చియార్జ తోడి కోళ్ల కుకర్" సన్నిధియు,' ఊరే వకు 
శవల్లి గుణవలి నాచ్చియార్లతోడం గూడలథ్రకర్ సన్నిధియు మెదలైన 
విషు జేవాలయములతోను, గోపుర మణిముండప [(పాకారాదులచే ' మనో 
వారము మహోన్నతమైన సన్నిధిలో నసేవసాయించుచుండు స్వామి. 

ఇ. విష్ణుచిత్తులు= పెరియాళ్యార్లు. వీరుగరుణాంశమున అవతరించి పదుగు 



వ్9 పశ పగుణాదర్శము 

be" ఆస కువ 

ఇాళ్యార్గ లో నొక్క-రె ఆమథురలోని పటపతేశాయి సన్నిధికి తులనపుప్పు 

మాల్యాది "క0కర్యుము చయుచుండువారు. 

వీరు. ఆమభురాపట్ల కాధిపతి వల్ల పదేవరాయండు అను పాండ్య రాజు పరత 

5 గా ముళ్లైకట్టించి పండితులను విలి 
య త్యనిర్ల యము-చెయు వారికి విద్యాశుల్కు_ము 

వలె నుజ చేత పరమవేదాంత[పతిపా 
aon 

నా 4 జ్ 

వింపలాగా, స్వప్న మున ఆ వటపషతళాయిఅ దాం 

"నా స సొ "గ; ఆ 
శమెన రాయ ణపరతీ (మును నిర యించి స్యపక్షుమును వింప6గా; 

అజా వారిని ఏనుంగుమోంద చెక్కించి పండితులతో పరివారముతో, కరతాళ 

పులతో పంచవిధవాద్యములతోడి ఘంటావాదనములతోనువ
ారికిభ ట్ర నాథులు 

ఆను బిరుదు నామమిచ్చి, టఊోర గించున పుడు అక్క_డివడపెరుంకోయిలుడయాక 

స్వామివిరాట్టితోలహాడ గరుడవావానారూఢు లై మయెొదుర
ొొానిసేపవసాయించ్చి 

ఆపెకయాళ్యార్ల పల్లా ంఢు మంగళాశాసనమున పరమానందభరితులె న ఆనా 

వికి ఫంచశతణగాధ, “పెరియాళా( ర్హిరుమొక్ర అను దిప్యపబంధ ముల నను 

సంధించి తర్వాత ఎప్పటియట్ల ఆభగవ'త్మె_ంకర్య పరుల్రై యేయున్న వారు. 

వ 

ధన్విపురీ వర్గ నము, 

నో అత ధన్విపురీ సేయం దృశ్వ తే సుందరీయథా | 

తథాగోదాఖ్య 'దేవ్యాఒభూ న్నిత్వ్వ మంగళసూ[(తకా ॥ 

ఆ. అ= ఈమథురాఫురిలో, ఇయం=ఈ, ధన్విపురీ = (శీవిల్లి పుత్తూరు, 

యథా =లట్టు సుందరీ= సుందర స్తీ గా, దృశ్య తే=కనంబడుచున్నదో, తథా: 

అట్లు, గోదాఖ్య దేవ్యా =గోదానామక దేవితో, నిత్యమంగళ నూత కా =శాళ్వ 

తమైన మంగళ సూత్రము కలది-గాను--ళశుభ కార్య విధాయకము జై న ఆప స్తం 

చాశ్ళలాయనాది నూ త్రములతోడి వి పులుక లదిగాను, అభూత్ = ఆయొను. 

తా. ఈ మథురాపురితోం జేరిన (శీవిల్లి పుత్తూరు సుందర క్తీవలె సుమంగలి 
మొ, ఆప స్తంచాశ్వలాయన బోభాయనాది నూత్రయుల తోడి ద్విజసమూవా 

ముకలదియై యున్న యది. . 

ఆ. అల్లవిల్లి పురియు శ నందునుందరివ ఆ 
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జూడికొడుతతోడ + వేడుకార 

సాగనసుగలిగి చెలంగ 3 నుభగమంగళసూ(త 

గాల నున్నయదిగ శే గానిపించె. | 

ఇ. గోదాదేవి=కో దెనాయకి, ఈయను ఆ |క్రీవిల్లి పుక్తూరిలో ఆ పెరియా 

ఇ్యారి తులనీసనమున అవిచ్చిన్న తేజోతిశయముతో ఒక చిన్న 'బాలికాశిశువు 

శా కనబడి ఆ పెరియాళ్యార్ల చే ఇంపు పెంపుతో పెంపంబడి ఐవపయేంట ఆ 

"పెరియాళ్వెర్లు అక్కడి "పెరుమాళ్లకు సమర్పించు పువ్చమాలికలు చారు 

ఎట్లు తిరువుళ్ల పట్టి ఎట్లు శృంగారముతో సేవసాయింతురో; అది కసిపెట్టుద 

మని తౌను ఆ మాలెలు తేన [కొముడిలో ముడుచుకొని అద్దయుచూచి ఆనందించు 

కొనుచు తోడ చే ఆమా లెలు ఎప్పటియ ఫ్లై యుంచి యుండినది. ఒకనాడు 

తెలిసికొని వారు స్వామికి సమర్పింపక వేజుమా లెలుకట్టి సమర్చింపలాా, 

అది ఆస్వామి చాత్తుకొనక దిగువ జార్చి వేసినదికని, మనస్సంకటపడి శరీరము 

పరవశమై నిదురలోవలె మైమజుచియున్న పుడు వారి కాస్వామి స్వప్న ముతో 

ఆమాలెలె నాకు సమర్చింపవలె అని కోరయగా, విని వీరు మనబిడ్డ భాగ్యమెట్టి 

దో మన్నపా ప్తమెట్లిదో; అనితల(చి ఆ మునుపటిమాల్యములే తీసికొనిపోయి 

సమర్చించినందున6 గలిగిన ఆస్వామి దివ్య సేవకానండించుకొంచు, అందుసలన 
< చూడిక్క్కాడు త్త అనిపేరు (పఖ్యాలీపడ్డ ఆబిడ్డను గనుంగొని వయసుపచ్చి 

నది అని కల్యాణముజలుపుట “కాలో-చించలూా; నాకెవరును పనికిరారు; (నీ 

రంగనాథుల నే కల్యాణము చేసీకొందును అని నిశ యించుకొని ఆమె తిరు 

స్పావును తిరుమొంగ్రేయును పాడుకొని వేడుకపడుచు అందజికిని దానినలన 

భగపద్ జ్ఞాన భక్యాస క్ష్యతిశయములు గలిగించి రక్షీంచుచును, తాను గోదా 

డేవిఅనియు ఆండాళుఅనియు, చూడిక్కాడు త్త నాచ్చియారుఅనియు పేరు 

పొందుచునుండి, ఆవెనుక తనతో ఆడుకొను పాడుకొను పడుచులతోను, 

తను బెంచుకొంచునుండు పెద్దముడ్షియలతోను తేన పెంపుడు తలిదండ్రుల 

తోను పోయి ఆరంగపతినే తన పతినిగా చేసికొని తన ఆలింగనముతో వారి 
తిరు మేనిలో నే ఐక్యమై ఆనందించుకొనుచున్న భూబేవి. 
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తామ్రసల్టీ నర్జనము,. 

తామపర్లి ఇది చోళ దేశమునకు పె దక్షీణదిక్కు.న కన్యాకు 

సనుండు పాండ్య దేశములో మధుర తిరునెల్వేలి జిల్లాలమధ్య ము _లేవుం 

బెప్పలక్ డ (పవహించెడునది. ) 

వృ! తాపం విలుంపతి న్ఫణా మిహ ఆామపర్ట్ 

త్యాఖ్యాం వవాకా భవదవానల జృంభితోత్లన్ొ | 

వాథోనిధే స్త్రిజగతి (పథితోఒవరోధో 
రోధోలనత్సరమవార్డ మహర్షి యూథః ॥ 774 

ఆ. రోధః_లసత్ - పరనువార్ష - మవార్షి - యూథః=గట్ట్రయందు-(పకాశళిం 

శకి.అకి సంతోషముతోడి- _ముహోబుషులయుక సమూవాముక'లదియె, ar 

సతి =ముక్లోక ములయందును, (పథితః = ప్రసిద్ద మై, తామహీ తి = తాామపర్డ్మి 

అం, ఆఖ్యాం= పేరిని, వవాక్ =వహీంచుచు, పాథోని-భేః = = సము దునియొక హాం 

ఆఅవవోధ:=అంతఃపురస్ర నీ భపచవానల.. జృంఫిత - ఉం = సంసారదావాగ్ని 

చేత విబ్బంఖితమై- అేచినట్టి ,నృకకాం తాపం= మనుష్యుల శాపమును, ఇహా= ఇక్క. 
ఊడ, విలుంపతి= నాశము 'పేయుచున్నది. 

తా. త్యామపర్డ్మి సముదుంటడే భ రాాలులిగి గట్టున మనార్జులుండి యు 
సంసార దావాగ్ని నుండి లేచిన యిక్శా_డివారల. తాపము తొల జేయు 
చున్ని. 

ఆ, భవ్య తామపర్డి *$ ఛభవదావపావక్ 
తాపలోపకి' ర్వి 3 తనదురోధ 
ముల మవార్దుల రన$ ముల _(బహార్దులం జేయు 
స్వర్ణ పునవరోధ 9 మవుటందానె. 

కురుకాసురీ వర్ణనము, 
ఇచ్వం ట్ల ర ని డ్య దేశములో దశ్ష్నీణ మధురకుమోంద తిరు [1 (మప రమందు (బహ్మాతీర్థమునొద్ధ నాథవల్లి తాయారు 
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తము. 599. 

శోోంఢాడ చేంచేసియుండు అదినాథ “పెరుమాళ్ సన్నిధితోడనుండు కుంతీ 

పురిఅనెడి ఆశా రి రునగరి. 

గ్య రదభ్యర్థి 0 నిర్భర్ల రి- దాని సమోపమున సమోాశ్నీంచి. 

వృ॥ చకా స్తీ సి కురుకాపురీ శుచిని తా. నుపర్డీ తకు 

విర శక్రిపరిప క్రమ (తియుగ భ కిక షక 8] 

దృఢ వతశ శార్యురోవకుల సంపతద ంభ ర 

ధ్వనిద్విగుణజృంభ ణ (దవిడ వేద ఘూహోజ్ఞ్యలా! 775 

అ. శుచిని= పరిశుద్ధ మైన, తామ్రపర్ణి వీత కే= త్యామప ర్థిగట్టున, దృఢ(వత - 

శ-ఠారి-.ఉరః-వకుల- సంపత్. బంభర - ధ్వని-ద్విగుణ - జృంభణ- దవిడవేద_ 

ఘాోప -ఉజ్జ్వలా =దృఢ మైన, నియమముగల - శఠగోపులయొక్క. - వక్ష స్థలము 

లోని_పకుళ మాలిక లనుండి-జూజిపడుచున్న- భృంగ ములయొక్క_ - ధ్వనుల చేత- 

"అట్టించుచున్న - విజ్బృంభ ణముగ ల- (చావిడ వేద ములయొక్క,-.. అననం ఈ నశీబ్ద 

ముచేత _ పకా శించునదిధయైన, కరుకాపురీ = కురుకానామనగరి, విర క్తి - 

శ్రమ -త్రియుగభ క్తి భః =విర క్రిచేత- ఫలించిన - భగవద్విషయిక భ్ కీసలవాం 

శ రైన, వెన్లవెః= _వైన్లవులతో, చకా స్టీ= ప్రకాశించుచున్న యది. 

తా. ఈ కురుకాపురి ఆ వకుళా భరణుల వక్షస్థల వకుళమాలికలలోని భం 

సములు వారివాచా విన్న (భావిడవేదానుసంధానముతో ను, విర క్ సంపన్నుు 

లై భగవదృ క్షి గలవైస్లవుల అధ్యయనములతోను (ప్రశాశించుచున్న యది. 

ను. కురు కాపూర్వర ముర్వర౦ దన ర గోకర్కు_లి ంచనీహీంచినకా 

బరిశంద్ధిం దగు త్మామపర్టినది విశస్సారంపుం 'బారంబునకా 

బరంగకా భక్తి విగ క్షి బర్వ భగవశీక్ళ కిధువు లై్వెప్టవు 

ల్వరుస౯ జేర్చి. శళారిచాల్పు వకుళాశలంకార రయుంకార కృ, 

ద్వరభృంగ ద్విగుణీకృత ద్రవిడ వేశేదధాషనధామంబుగాన్. 

టె. [తియుగుండు =మూండుజంటలుగల వాండు-పడ్డు తై శ్వర్య ములుగల భగ 

సంతుండు, పడ్డు వై శ్వర్య ములుజు “మహాత్మ నస సమగస్య థై ర్యస్య యశ స 
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” చూ న్ అర్య 

శిసియః | జ్ఞానవై రాగ్యయోకై ఎవ మక్షైం భగ ఇతిస్మ ఎల్? మాహాత్మ స 

నవె రాగములు. థై ర్య యశ కీ") జ్జ వె రాగ్యములు 

Fr న హా తొంనామిత మనునం గ్య అత త్యానాం ధర్మన త్యానాం హరిభ్య క్ భ్ధి 

భానమ్॥ 
776 

అ ఒం గ టో కు వన 

వ, ఇందలి ధర్యనిస్తైతులగు వైవ్షవుల యనుసంధాన మోావిథా 

(వినులకింపగుచున్నయది ) 

లా 

g ఫఠకోసమునీ ౦ ద్ర, 

ఇ. శఠగోపమునులు=న మై యా ళ్పొర్గు..వీరు కురు కాపురియందు కారికుమా 

రులె అవతరించినదిమొదలు _స్తన్యపానమైన లేక తెిలిదం[డుల చే కొనిపోంబడి 

వర నము. 
ద 

పొాలిందని | నఫిరాక్ సన్నిధిలో నిలుప౮గా, అదివజుకు కను లె తెజువని యి" బిడ్డ 

తేటాలున కనులు తెచి స్వామిని చేవించినతోడ నే 'జరుగుచు పచ్చి అక్కడే 

తిం(తిణీవృక్షమాలమున (ప్రవేశించి ఆమానితొజలో చేరి యొవరితో సలుకా 

డక మానము దలో నెయుండి సహ(సశా ఖాది _దావిడ పబంధములు అను సంధిం 

చుచు రాతిలో జా్యేతిరూపముగ కనంబడుచు, తుధురకవియాళ్న్యార్లు ఆశ్చ 

ర్యపడి వచ్చిచూచి అవిగవాయు (పభాపము "తెలిసికొని తమకు దండము సమ 

ర్చించి తమతోడ నే సవాఐనీంచుచు తమకు శిష్యులునై యుండ వారితో నా 
నందించు వె యున్న వారు. అక్కడి ఆశ్రియఃపతి శీభూనీళాస మేతుంండై గరు 

డవావానారూఢుు.డై "సీవసాయించల్యా సేవించి ఆనందించి వారిని ఛ్యానిం 

చుచు వారివిషయమున అనుసంధానముక్ చేయుచుండిరి. వీరికి శళులనూ=దు శ్మీలు 

రనుదిద్ది రక్షీంచువారగుట చేత శఠగోపులనియు, ఆశరులవిషయమై చూడ లగా 
నె కోపపడువారగుటచేత శఠకోసులనియు, వారు తమయొద్దికిరానపుడు వారిని 
శ్మతునులనుగ నెంచుట చేత శథవై రులనియు తిరునామములు, 

వృ॥ పరిసృష్టన తే సహ్మాసతాఖాం 
పరిమాం( చావిడ సంహితాం హీతాం నః | 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య టీకా తాత్ప ర్యేతిహాససహితము. 601 

ఇరవే కరవా మనిత్యను సె 

వథనో పాయ మవార్ష యే (పణామాక ॥ 

అ. సవా స్రళశాఖాం= వేయిశాఖలుకల దై , పరమాం = సర్వోత్క్భృష్టమైం 

చీ తాం= అందజకుహిత మై, _దావిడీం వడ (దావిడసంబంధ మైన, సంహి తాం= 

పరిసృహ్షన తే =నికి ంచినటి, శథఠగోపొయమవారో 
లు హా గొల నె 
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(పబంధమున్కు నం=మౌా కై, 

మే=శఠగోపమహామునులు అనెడు, గురవే = ఆచార్యులకై, నిత్యం= (పతిదిన 

మును (పణామాకొ =నమసా్క_రములను కరవామ= చేయుచున్నాము. 

త. మనహితమునకై (దావిడ సంహితను సవ్వాసశాఖలుగాం జేసియున్న 

ఆ శఠనోపమవార్దుల నెడి యాచార్యులకు నమస్కా-రములు వేసెదము. 

క, హితముగ (శితకృతి వితతికి 

నతముగ జగతికి సవా(స $ శాఖాతకమై 

యతులీతముగ ( దావిడసం 

పాత మొగి: జేసిన శ ఠారి 1 కగ్యబణమింతున్ . 

బీ. (శితకృతివితతికిక = ఆగ్రికులైననుకృతౌత ల సమూనామునకు, 
మొగిక =వరొసాగా. 

తిం త్రిణీనృతు వర్ణనము. 

ఇ. తింతిణీవృక్షము=చింఠ చెట్టు, ఇది శేపాంశమున అవతరించి అక్కడి 

సన్ని ధికదుటనుండి తన కోటరమున నమెయాళ్ళార్లను అవసాన పర్యంతము 

వేం చేసించుకొని యున్న్యపృ్ఫృక్షము. 

వృ॥ అంచామ చించాతరు మద్భుతం తం 

పంచామర(దూ నవధీరయంతం |. 

శ శారిసంజ్ఞం కిల యస్యృమూ లే 

తపఃఫలం కించి దుదంచితం నః॥ 778 

అ, యస్య = ఏ తిం త్రిణిన్భక్ష ముయొక్కు-, మూలే = అడుగున, శఠారిసంజ్ఞ్రం 

=శఠగోపమునీం దులు అనుపేరుకలదై, కించిత్ = ఒకానొకటి, ఉదంచితర = 



609 - విశ్వగుణాదర్శము . 

ఒప్పునదెమైన, నః=మాయొక్క_, తపఃఫలం=తపఃఫలమె ? తం=అట్టి, పంఇ 

మరదూక = ఐదు దేవవృక్షములను, అవథీరయంతం = తిరస్క_రించునదియె 

అద్భుతం = ఆశ్చర్యకర మైన, . చించాతేరుంకిల=తిం తి ణీవృకమునుగదా ? ఆ 

చాను ఉపూజించుచున్నాము. 

తా. తిం[తిణీవృక్షయు నడుగున ఆ శఠగోపమునీందులే యుండుట మా! 

తపఃఫలమై, ఆ కల్పవృక్షములనుసాడ తిరస్క_రిం చునంతేటి కోరిక లిచ్చెడి ఆళ్ళ 

ర్యముగల యీతిం( తిణీవృకము నే “మేము పూజించుచున్నాము. 

ఆ, కల్పవృతునులనె + యల్పములుగ నంచు 

చించవృతుమును ద రించంగొల్తు 

మాతపఫలంబె +) మహనీయశఠ నై రి 

"దేనిమూలమందు. $ చేజరిలెడి ॥ 
టి. పంచదేవవృక్షములు:= ఐదుకల్పవృవ్షములు, ఇవి- *“ మందారః, పా, 

జాతేకః, సంతాన, కల్పవృకశళ్చ, పుంసివావారిచందనమ్ ”” ఈయెదు 

స్వర్షలోకమందె దేవేం[దుని నందనవనమున నుండునవి. 

వృ॥ దిశకా(శితానా మన్ను తెత్శకంఫలం 

విలతణో భాతి స తిం|తిణీతరుః। 
సహ సశాఖం (దవిడాగ మంస్ఫజకా 

సయస్యమూలం సముపా(శితోమునిః | 779 
అ. సః మునిః=ఆశరఠగేపమునులు, సహ్మ సశాఖం =కా ఖాసవా(సమయులుగల, 

దవిడణాగమం=|[ దావిడ వేదమును, సృజక =సృజించుచు, యస్య = ఏతింతిణీ 

వృక్షమునకు మూలం = (వేళ్ల కిందిఫాగమును, సముప్మాశితః = ఆ(శయించిన 

వారో? సతింధతి ణీఠరుః=ఆతింత్రిణీవృక్షము, (శి తానాం= ఆ శ్రితులన, అమృ 
తౌక కం=అమృత స్వరూపమైన, ఫలం= ఫలమును, దిళక్ = ఇచ్చుచు, విలక్ష 

8 = అసాధారణమె, ఖ్యాతి =(పకాశించుచున్నది. | 

తా. ఆశరఠగేపమునులు 1దవిడవేదముగా సవా సళాఖలుగల (బవ్మాసం 



సటిప్పణాం ధ్ర, పద్య టకాతాత, ఎ క్టైతిహాససహితము. 608: 

మాత్రను ఏవ్భక్షము క్రింద సృజించుచుండిరో అటి యీతిం తిణీవృక్షము తాను 

లోకవిలక్షణమై తన్నాాశయించినవారికి అమృతరాపమైనఫలమును ఇచ్చుచు. 

(పకాశించుచున్న ది. 

ఆ. అమృత మయము ఫలము $ నా|శితావళి కిచ్చు 

నల విలక్షు ణాత్మ్య క మాన్లువృతు. 

మాత్మ మూలముందు $ నాళ శఠారాతి( దా 

విడసవ[ సళాఖ ఫే వెలసిచేయ. 

' వృ॥ హరిమివకృతావతరణం 

వకుళాభరణం వృణీమహేశరణమ్ | 

ధ్సేయం యం విదురా ర్యా 

నుముశక్వుభి ర్య త్పృబంధ మ ధ్వేయమ్! 780. 

అ. ఆర్నాః=శిషుల్లు యం=ఎపరిని, ఛధేగయం= నార్తులనూా,పిదు;= 

కెలికనాననో! యస్ప్రిబంధం = లుపరి బడ పధ. యుఘు తంల; = 

మో క్నేచ్చకలవారి చేత, అ భ్యయం = అధ్యయ నార్హ్హమును-గా, విదు$= తెలిసి 

కొనిరో?కృ తానతరణం = ఇట్లు చేయబడిన అవతారముకల, వారిమివ=[శ్రియః 

పతినివ ల, పకుళాభరణం=అఆశరఠగిోపులను, శరణం=రక్ష కము, వృణీమహే= 

న్వీకరించుచున్నాము. 

తొ. వకుళమాలికలె ఆభరణముగాలగల ఆ శఠనేపమునీందులను ఆర్యు 

అందణును ధ్యానించుచు, వారి (దావిడ వేద (ప్రబంధ మును మాక్నేచ్చక అవారంద 

టును అధ్యయనము చేయుచు, వారి నే ఆ్మశియఃపతినివలె రత్షకులనుగా నీక 

రించుచున్నా ము. 

తే థ్యేయుండు నెతం డధ్యేయము $ నేతనికృతి 
యని ముముక్షు ల సేకీంతు శ రతనిశరణు 
నవధరించెద హారివతె + ననతరించి 

నటు లువకుళాభ రణుం గృపా 9 భరణు నెపుడు, 



604 వశ ర గుణాదర్శ్భము 

తత్క్బృత ద్రావిడ సంహి తావర్ణ నము, 

ఇ. ఈ (గ్రీశఠగోపమునీందులు - బుగ్వేదసారమును తిరువిరు_త్లము 
గాను యజుర్వేదసారమును తిరువాశిరియమయుగాను అధర్యణవేద సార మును 

పెరియతిరునందాదిగాను, సామవేదసారమును తీరువాయిమొ క్రీగాను సాయిం 

చినవారు. 

ఇట్లు పదుగురాళాప సాయించిన తిరువందాది తిరుచ్చందదిరు త్రము 

మొద్చలెన దిష్పపబంధములును ఆండాళు ఉడయవరులు మొచనలుకొని 

పూ ర్వాచార్యులు సాయించిన తిరుప్పావు ఉఊపదేశరత్నమాల "వంద లెన 

చివ్యపబంధములు నే (దావిడ్య్వపబంధము లనంబడు చుండునవి. 

వ్బ॥ తస్తినృతి రఒ స్తు ద్భభణా నశాకొ 

గాయంతే ఉద్చెరిహ యస్య గాథాః | 

(పహాయచేహం [పథ యంతి దివ్యే 

పదేఒహనున్నాద ఇతి. పగీతే | 781 
అ, యస్య = ఎసరియొక్క_, గాథా =[పబంథ ములను, గాయంత: =-గానమయు 

చేయువారు, ఇవా=ఇక్క్ళ_డ, దేనాం=శరీరమును, (పహాయ=విడిచి అవామా 

న్నాద ఇతి=అహ మన్నా దఃఅని, (గీ తే=స్తుతింపంబడిన, దివ్యేపటే= పరు 

పదమందు, (పథయంతి =పవృద్ధిపొందుచుందురో? తన్షిక= అట్టి, శఠారౌ= 
శఠగోపులందు, మే= చాకు, దృఇకా = నిశ్చలమైన, నుతి ;= 

"అగు (గాక 
మీ అస్తు = 

తా. ఈశఠగోపమునుల సవా సశాఖావి [పబంధములు గానముచేయు వారు 
ఇక్కడ నే శరీరము విడిచినను; వారు “ అనామన్నాదోవానున్నాది”” అను 
.(శ్రొత్మిపతి కారము పరమపదమున నే నిత్యవాసము చేయుచుందురు. అట్టి ఆశఠ 
గోపమునులయం బే నాకు దృథఢభ క్తి కలిగి. యుండవలెను. 

తే. ఎకతనిగాథలు గానంబుశ పతిదినం బొ 
నర్చువారు వార “క హూవుశ న్నాదొ యనంం 
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(తకగౌాంథ్రపగ్య టీకా తాత్స్ప ర్యేతిహోసనహితము 

(4౯బడు దివపదమునశే నెగ డలలరు 

ఇ నటువంటి శఠ వె దిశ నెడందనెంతు. షి క్ర? యా 

౪ (చరితనిరోథానాం 

తల భుతిమాలి భావబోభఛానామ్ | 
ఇల నౌ నాథానాం 

గ వి సమా శ శారిగాథానామ్ || 782 

క-_ త్ర-దురితీ-నికో ధానాం= చేయంబడిన- దోవమము లకు- అడ్డగింపుగలవి. 

ల ఈుతిమాలి- భాప-బో భా నాం=కూడుకొన్న _వేదాంతిములయొక్క_. 

వ్య మహాలందు- జ్హైనముక లవియు, వళిత _రమా నా థా నాం= స్వాధ్నపజుం 

(శలటోీపతయుకలవియైన, శశారి.-గాథానామ్ = శఠగోపులయొక్కా_- 

వ్వ ౭౨కు సు ధాపీ =అమృత ముకూడ, నసమా= సరికాదు. 

ఇతక లదోవమయులు నివర్షించుటకై సకలోపనిషత్తుల అభి పొయములు 

నిలయ పతియే స్వాథీనమైయున్న యీ సవా సళాఖాదిె (ప్రబంధ ములక 

తామూ కూడ సాటిగాదు. 

నత గురోధములకు కుతి 

'శ్రాఠర ముల భావబోధ $ వర్గకములకుకా 

జాని రమానాథవశీ 

మాం లకుకా సుధ శశారి 4 గాథలకరయన్. 

జనానుద్దిశ్య __జనులను ద్దేశించి. 
వన తఠన కేంద స్తావకాకాళ్లోకపాశా౯ 
రజకపఠరపూ రె శ్తెకి జాతు మాసంగిరధ్యమ్ | 
కొత దృఢత ముస్కేమాచ సంసారకూ లే 
'తవఠజిదు క ర(శ్రమానీతము క్షీ 788 
ఆత ర-సిఠర-పూ రై §= కడుపుఅ నెడు-కుండ-నిండుట కె , కఠిన. శర _ 
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ననేర్యద-సావకాక్ నిర యులై-దు ష్కృత్యులై న- రాజులయొక్క--నో,! 

లుచేయునట్టి, వోకపాళాక =అధమళ్లోకములను, జాతు=ఒకప్పుడును, మా 
ఈ ౧౧ . 

సిరధ్యం= పఠించికుండి? దృథఢతమ న్కే.= దృఢ మైన అజ్ఞానముఅను-అంధ కా? 

క లు సంసారకూ పేచ=సంసారమను బావిలోను, మాలుఠతే = జాఆఅకండి?అ (శ 
చ్ అనీత_ము క్రీ $=కపష్టములేక- తెచ్చుకొన్న -మోక్షముకల, శఠజిత్ -ఊ క్ర 1= 

ఎబి ణు 

నోపమునీందులయొక్క_-(శీనూ కలను, పఠత =పరించుండి ? 

తా. పొట్లనిండుటకే అధములమో(ద అధమళోకములను చెప్పవద్దు? అజ 
ర్త చా 

మనెడి చీశటికల సంసారమనెడి బావిలోన దిగంబడనద్దు ? కష్టము లేక 
మోక్షము కలిగించునట్టి ఆశఠగోప మునుల[శీనూ కుల నే పఠించు కొంచునుండు, 

ఆ. కడుపుకొజకు. గణకు $ పుడమిాళులనుగూర్చి 

విడుండుపొగడికలను $ విడుండుభవము 

(ఛమణములను, జనులు పఠియింపుండింపు మైకా 
ము_క్రిదములు శఠజి $ దు_క్తిగములు. 

ఇతి కృశాను మామం(త్య-____అని కృశానుందిలిచి. 

వృ॥! నను శఠగోపాయ త్వం 

(పణతిం వాప్తాయ భావకోపాయత్వమ్। 
విములమ తే? కురు కాయా 
న్నిరసితు మంహో విరాజతే కురుకాయామ్ | 72, 
అ. నను=ఓయీో ! విమలమతే = మంచిబుద్ధిమంతు.డా ! త్వ్వంజునీవు 

కాయాత్ =శరీరమునుండి, అంహ్క= పాపమును, నిరసితుం= నిరాకరంచుట * 
భావ్రక- ఉ పాయత్వం= కేమకరమైన-సాధనమగుటను, (పాపాయ= పొంది; 
వారె, కురుకాయాం =కరు కా ప్రరియందు, 
శరఠరగోపాయ = ఈశఠగోపమునులక్రు ' 
చేయునూ ? cure 

విరాజతే _ (పకాళించుచున్న 
(పణతిం=నవుసాా_రమును కరు = 

తా ఓ 'బుద్ధిమంతులడా 1 నీశరీరయుత్రో నీవు చేసికొన్న ' సకలదోవవు: 
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అనుక నిరాకరించుటకు సులభోపాయులై ఈ కురుకాఫురియందు (పశకాశళిం 

చు (కీ శఠగోపులకు నమస్కారముచేయుమా? 

. కురుకాపురి కాంపుర మై 

దురితాళీనిరాకరింప ప దుర్గ 'భశుభసం 

కరణోపక రణమైన శ 

ఠరిపుం (బణమింపు మోవి శ టక౯్వినులనుతీ ! 

కించ___మజియు ,___ 

వృ॥ వకులాభరణీ మానాం 

గాథానాం సన్నుఖాబ్ద భరణీయానాం | 

హరిగృహనుఛభ్వే తార 

న్వరేణ పున తే (పపంచ మభ్యేతారః॥ 785 

అ. వారిగృవామ ధ్యే=కో వెలలనడుమ, తారస్వశేణ = గొప్పధ్యనితో, 

సత్ _ముఖాబ్ల- భ రణీయానాం= సత్సురుపులయొక - ముఖపద్మ ములయం దు- 

ఛరింపందగిన వై , వకుళాభరణీయా నాం = శఠగోపమునిసంబంధిమైన, “గాథా 

నాం=(శీసూ కుల యొక్క ,అ భ్యే తారః = అధ్యయనము చేయువారు, ప్రపంచం 

=ఈప్రపంచమును, పున'తే=పవి త్రపజచుచున్నారు. 

తా, ఈ కఠగోపమునీం[ దుల సవా సళాఖాది (శీసూక్తు కులు అనుసంధింయ 

చారును, అధ్యయనము చెయువారును, అక్కడక్కడ దేవస్థానములందును 

ఊచ ృస్స్వ్వరముతో గానముచేయుచు లోకమును పవి తమా చేయుచున్న 

వారు. 

ఆ. వకుళభూవణో క్షు శ లఖలార్యముఖ ధార్య 

ములు హరిగృహమధ్య $ ములను నధ 

యన మొనర్చుననఘు శీ లనయంబు భువనంబు 

పావనం బొనర్చు $ పరమఘనులు. . 
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సళ్లాభుమ్._ శె'ఘీంచుచు, 

వృ॥ విర కే రాస్థానీ, మధువుథనభ స్తై సైగ ప టునభూః 

విము శ్రర శేతే సుకృతతరుప కే నల, మసౌ | 
(పప త్తే రుద్యానతీ తి, రకృతకో కే | వియనఖ్ర 
చిదంళకూరమవోణే, వకుళధరవాశణీ విజయతే | / 

ఆ, విర ్తేః=-వె వై రాగ్య మునకు, ఆస్థానీ = ఆస్థానసభయు, మధుమ'। 
భ ₹కేః= =భగవద్భృ క్తికి నటునభ్యూ*9= =నాట్యశాలయో, వియు 
నిశ్శేృిణీ= =నిచ్చెనయు; సుకృతతరుప కై;= =సుక్చుత ముల నెడి వృక్షముల పరిస 
తకు ఫలం: ఫలమును; (| పప ల్హేః= =(పపన్ననిస్థ నివకు, 6 ద్యానక్షీతి$ = =(కీడాపనభ్ 

మియు; అకృతకో శే బే కద కక్కి వియసఖీ = (వీయమైనసఖియు,; చిత్ ఆ 
కూరతో సతీ = బవ్వాజ్ఞానమ నెడి మొలకకు భూపదేశమునెన, అసౌ=ఈ, పక్ష 
ధరవాణీ=వకళమలీకాధరులై న ( నే పముగం[ దుల (శ్రీను= క్ల, విజం 
"లే= జయశీలమై యున్న యది. 

+ వ్. ఈ ళఠగోపమునుల (శీనూం కలు విర ్ క్షియం, విష్టుభ క్రియు, ము 
యు (ప్రపత్తి తీయు, వేదో క్ర్యు, (బవ్తా తిత్చెజ్ఞూన మును, అనుసత్కృృత్యక 
తెలుప్రుచు న సర్వోత్క్భృవ్టమె యున్నయది. 

సీ వీరవిర (కిక $ వి శుతాస్థానంబు, 

నళినాకుభ (| $ నటనభూమి 

నిర్వాణ లక్షీకి $ నిక్టీ తని కృేంణి 
సుకృ తాగపం క్తికి $ (పక ప్రత ఫలము 

అల పవ రిస మృద్ధి $ కారామభూమియు 

(దయిశాఖలకు నదా+ (పియపునఖియ 
జ్ఞాసాంకురమున క శేనూనకర్తి రి తభూమి 

శ్రైయార్జవ ర్రమున కుపాశధ్యాయపదవి 
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"కే. తిం తిణీమరాలసం( శిత $ (తియుగగుణవ 

దంశసంజాత శఠణా(త $ వాఖ్య వకుళ 

వ విశీశెష వె భూవణారష్దివర్యవ చొ జ వక 

రీగరీయః[ పణాళి వశర్మింపందర మె? 

గ॥ సమంతాదవలోకన్టి సహర్ష ౦ కృళొను ముద్దిశ్య. 787 

వ. కలయ నవలోకించి వర్షించి కృళొను నుద్దెశించి. 

కో॥ అభ్య _స్తవేదమౌాళిభ్య స్పద్భ ఫ_స్తత్వబుభుత్చయా 
స 5 ౦ ( వ్య ర కురుకాపుర వానిభ్యః కురు కొనుం న మస్కి_9 యాః॥788 

అ. తత్త్వ బుభుత్సయా = (బవ్మతేత్సీజ్ఞానయును తెలిసికొన? గోరికెదేత, 

అభ్య సకేద మాలి భః = అభ్య సింపంబడిన వేదాంతేముకలవారె, కురు కాప్రుర 

వాసీభ్యః= ఈకురు కాపురివాసు లై న,సద్భ్యః= సత్పురుషుల క నమ సీ.) యాః 

=నముస్కాూ_రములనూ, కామం=మిక్కి_లి, కురు = వేయుమూ ? 

"తా. (బహ్మజ్ఞానమున్నక్త వేదాధ్యయనము చేయుచు చేయించుదు ఈ నొరు 

కాపురివాసు తె నేవారికి నమసా్క్కా_రములు “చయుమా? 

గ॥ హేకృశానో ! (శుణుకావదిదం, అహో ? పుగాభూతపు 
పుర్యాం _నీమదాామానుజ మునిరిజా స్యాం కుంతీపు ర్యా 

మపి (కేన చిత్సురు పేణాయం విషయోనిఖీవో నిశ్నే ప్రి వౌ 

సాకం నిరీక్యు లే.) సమిత్య తే వా త్వియావి, [శీమాకానగ 
వరమునిరితి మునీవి.ణామేవ మననీరొరా భవతిహీ॥ 789 

వ. ఓకృతానూ ! వినుమిది ఆహా! ముందు (గీవగుంబూదూగు 
నందు (శ్రీను చామానుజ మునీం[దులవె నీకుంతీపురియం 
దును (ఒకా నొకపునువునిచే నీ విషయవిచకుణణలు ని శే 
మువ లె నివెపింపలుడీన వై నునకును _బదర్శంసంబముచున్న 

వారు; నీవును సందర్శించి వా? (శివా ' గుద సగ మును ఆ" 

- ఎద్దిముంతుల కే బోధనియులగుచున్న వాగు దా ? 
లం 
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స్ట్ సౌవ్యుజామాత్చెముని వవ నము. 
టా ళ ©) గ 

ఇ. [శీసామ్యజామా త్వాలు=నుణ; సాను పముతు... వీరు - సాండ్య? 

కుంతీప్రురిలో గోమరకులయును “జే సంత. నో రగు దు సున సరులకుబ సులు 

క్కో_డందాక తిరునావుడయి ఎం. తతగల్లానొనలన | శీర నాయక 

శుకు తిరుకొ్కామారు లె అగ్రగియముణవాగ ష్నికుఘా గో వె నాగా అ; 

నామముకలిగి [తీవ అనాస చారులు కలిసి సొంగోషాంగ ముగ 

ధ్యయనము చేసి బతు స్నహ్మ స. | చావిద నీదా నయన యుకొ బేసి. చాన 

తత్తద్వా వ్రఖ్యానములనో HON సును కొలమీసు చేయు చుంశినవం 

ఆయ్ న. ల న. య 
వృ॥ (శీశేపాంశభవం (శితానవజపం కు తిన న్యుదృనమా 

శిపక్యో జనన వె భ వం నిదివ నొ నెద్యాచ్యుకే సాభవన్ 

కారుణ్యా వృుతె నొగాం గుసూవన్త UU వా న్యుజానూతర 

నంసారాం వ తొచకం సబంను ని హేమచ్చి | త్తను తేషా 

ర్ం అంటె 

అ. హేమచి ట్రే త్రము ౪ శయన మస We 1 సు ముల స్తఘనులసహూ 
. ని 

=నీవు, (కే సూంశభ ఏంజ కీరాని జమా Fn వానిని సక సనన సప ము, 
౧ Cn 

ఖీ 

( నమ wheres ఆ he us we . 
వనజపం=అఆ| శితులనఏ రుతు దం లం I ం! ప నగ తమి ఒత్తు ou em 

పం=-ఈ సంసపురియండ్ యను SDT, MORE RT pro 
wo yy ee lem 

వై ఇల pe Ua] గ జ లు a స / | క 

జజ్లీ వింపంజెయున ఓవ పిభపం గట త యును. నవని, My అచు పా జి ళ్శ 
శ్న సో 4 

కా 

వ్ర ర్స్ స » “వ్ | ఆ? ల, 1 | వ్ల! a wn #4 / oy EY y / గ * "yp | ( మ నూ ఏంది సిర 7, mu SERIE (ల పం ల పతన ప np I \ 
ఎలి ' టీ 

వారును దా దు slr గ ణి ఇ "ఇ న. tt య. శీ 4 (తా? “ys ON క భి | | శ సేత్ +, సగ (| ॥! 41 ws " | గలి |. 
4 శ జల్ 4 న se” nr 4 8 (5 ' ॥ 

న 
ఇ ' P| on 

మైనవి*రున్ను సంసార ఉగ వక్, ని YT ay 7 Wr Serr 11 క్ . 
వో జ ఓ i నాళ జా a ik ey క Nyy on 11 శ. (౯ "a జేయుకా రున్కు గురుం = జ Wr MB త TTT MITT 

నే “a 1 + 

© a శ ల | mobs 
రమ్యజామాత్శ్ళ మునులను, x ira Rt re 7 

( al We] + గ 
ఇ ” wm శ | ఖే ॥ wy wr) 1 ? i తౌ. ఎనుగుసలె ౫ త్తు షే గయ స్య సాగ Sy re oP; 

౮ ఆడిశేషుల అంశమం దాకిగ SHO సవా సు సంర గల. సమో 
/ 

మూ |శయించినవారి నుజ్జీవింపల సయ , పభ స WEA rms Br అగ్ని 
. నీ 

Crm 
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(శియఃపతి వై భవము తెలుప్రుచు పరమకృపతో సంసారసము[దమును కీడవతె 

దొంటించుదు ఆచార్య శేస్థులుగా నుండెడి యా మణవాళమామునులను సే 

శుంచుమా ? 

వృ! | క్రీసొమ్యుజామాత్భ మునీం(దచందః 

(శీరంగ రాజాంఖఘు9 సరోజభ్ళంగః 

శశ లనాథార్య కృవైకస్మాతః 

శీలత్మశణార్య[పవణః (పదృశ్య తే ॥ 791 
అ. (శ్రీరంగ రాజ - అం|ఘీసకోజ - భంగ౩=| శ్రీరంగ చానుల యొక్క. - 

పాదపద్మములకు - ద్వినేఫ యువంటివారును, శ్రీకై లనా థార్య - కృడుక - పా 

(తః= నీకై లనానసులయొక్క - కృపకు - ముఖ్య వా తులును, (శీలక్ష కార్య - 

_ప్రవణః= (శీ రామానుజాచార్యులయందు - ఆస క్తి కలవారు నైన, (నీ సౌమ్యజా 

మాతు మునిం చం నః=|* కి సౌమ్య జామాత్ళల నెడి ముని కేస్థులభో చందుని 

ఐతె (పకాశించునారు, ద్రవృక్వ తే =కనంబడుచున్న వారు. 

తా. ఈ మణవాళ నుహాముములు తౌనురల మకరందమందడు భృృంగమువ లె 

(శీరంగనానుల తిరువడిగఫం ను అత్వాస కు కుత , ఆచార్యులుగా శ్రీకె లనాధుల 

తిరువడిగ ల్లాళయించి, శాడయఐరులయందు అతి వావణ్యముకలవానె సేవ. 

సాయించుచున్న చారు. 

తె. కనుమ (శీరంగ రాజాం ఘీ ఫే క మలభృంగ 

నునియు శీశె అనాథుల 4 యమంగుశిమ్వు 
వ 

బపు యము | (లిం ఎముక "రా బు, _పీవణు బని యును 

అ శే 5 దాన్ Wn XW “ జ ఇక 5 ఇక అన నో! శరం నంగ ధామ్మే సప | సం. వీననః | 

చాలవవాగితి స్తా గోప్ల్యాస్టి త్వానుహోతి, నామ్ 792 
ప్త యస్య కాల శే పవీవ భగ ౧షయాదికమ్ | 

“sg. 
శ్రణ(కా నాషబార్టి ఇత్వాహా _ | మ లేవ దయాదికము | 792 

(Den 
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శ శ్లోకం తద్విష వయీభ క్యా సౌమ్యజామాతృసంయమిోా | 

స్వీవాయ ముభూచ్చ్రిమా౯ చేతనో జ్ఞీవనతు మః | 

దం. శ్రీరంగ తే తములో సరంగనాథునకో వలలో నే ఆశ్రీరంగనా 'ను 

పసీబాలుండుగావచ్చి నతండే అక్కడ మహోత్తులగోప్టి లోనుండి, ఎవరి కాల 

పములోే భగవప్విషయాదికమును వినుచు వారిని స్వాచార్యులని “శక 

దయాపాతం థభ క్యాదిగుణార్ణ వం | యతీం[దపనణంపం దే రమ్యుజామాతె 

మునిమ్” అను క్లోకమును అనుసంధించిరో ఆ యీ సామ్యుజామాతృమున 

చేఠనోజ్జీవనమున సమర్థ్యులె శ్రీమంతు'లె యున్న వారు. 

సీ. శ్రీరంగ నుందున $ భీంరంగభామాన 

ల్రీీరంగ నాథుడే 9 స్థిరత(గోరి 

బాలు(డై వచ్చి సం$భ ఏ9 మమున' గోపిని 

జేరి భ క్లినిబేతి *+ చెలునుమో తీ 

యా భగవదిగషశయాది కాలజేేప 

ముందుండి వినుచు నాశనందవుంది 

యావార్వ్యు లెవార 9 లనుచు శిష్యుండు తాము 

ననుచు నవ్వారివె ( శీ దనియం గాంగ. 

తే, దలంచి తోన “శీత లేశ $ న్న 

శ్రోకముప తించె దాన నే వేకృతా 

లగుచుం జేతనోజ్జీవన మానును 

సౌమ్యుజామాతృమునుల నే గ సం స్తుతింతు, 

(ap 

i 

ఇ, సామ్యజామాత్చృలు--వీరు లప ప్పుడు శ్రీరంగ మున తమస్పప్న షన! 

(శీరంగనాన్రుల యనుజ్ఞ్ఞ వేపై స్వశిష్యులైన (| శీరంగ నాథభ ట్టరునకును డ్: 

నంవికిని తిరు వాయ్ మ సవ్యాఖ్యానముగ కాలశేపము సాయించుచుం! 

నపుడు ఆ శ్రీరంగనాథుంజే ఐదేండ్ల శాలనుండు7గా పచ్చియుండీ యంతో 
al 
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లఫించుచుండి యాచార్య వివషయిక మైన యా “శ్రీశ లేశదయాప్శాత్రం” అను 

న్లోక మనుసంధించి యందటు నానందపబచిరి. 

వీరు సాయించిన[గంథములు--యతి రాజవింశతి, ఉప దేశరత్నమాల్క తిరు 

వాయ్ మొం్రీ నూ త్తందాద్కి ముముక్షవప్పడి, తత్వ్యతయ, ఆచార్యవృాదయ 

[శీపవదనభూవ, ఆ జ్ఞానసార ప్ర “మేయ సారవ్యాఖ్యానములును, రామానుజనూ త్రం 

దాది వ్నురై; భగవద్విషయ [ప్రమాణ తిరట్టు, ఆ ర్హిపబంథము, జీయర్చడి తిరు 

వారాధనక్ర మము, శ్రీశై లనాథ దిన్యచరణ,పభ్రాసము మొద లై నవి, 

లిన అన్షదిస్తజములు-“తేహి తోత్యాది, శేషాడి, పార రంగ, పరవ 
త తో విలైంచాడెక దా డె, ఏట్టూర్ ,వాదిధథయంక్ళత్ ఇ'త్యాదిన్యఫి 

చిగ్గ జా మఠ సంజ్ఞ కాః * "_వానమామలె పట్టరఫిరాక్ జీయర్ ,పరవన్సు 

పట్టరఫీరాకా జీయర్, తిరుమల యుంచార్ జీయర్, పారం తిరు వేంగడ 

జీయర్, కోవిల్కండదాడె యల్జక్, (పతి వాడిభ యంకర్యర్, ఏట్టూరి- సింగరా 

చార్యర్ , కందా డె-వరదనారాయణర్, ఇరుంబలి అషహ్పావ్ , అవ్పిన్షై శే అప్పి 
కా) మొచనలై నవారు, అందు ఆచార్యవాదయ రవాస్యయులకో వ్యాఖ్యా 

త్ పట్టరఫిరాక జీయర్, అందాది[పబంభ మునకును యతిరాజవింశతికిని వ్యా 
ఖ్యాతే= =అప్పీ ల్ల - ఇట్లు ఏళ్నూర్డురు సన్యాసులును, పండెండువేగు శేకాం 
గును డెబ్బదినాల్లు సింహాసన సనస్థులును, మున్నూర్డురు కొతేమ్మ లును గాక, 
మజియెందణట్ో శిష్యులున్న వారు. వారిలో పం డెండువేల యశాంగలంద 

అును, తక్కిినవారిలో గృవాన్థు లలోను సన్యాసులలోను నంబులుకొందణును, 
తక్కిన అయ్యర్, దాసర్, అనువాధ్గును చా తాద డీవై పనులు. తక్కిన 
ఆళ్వార్ , ఆండాక్, అయ్యర్, ఆచ్చాక్, జియ్యర్, భట్టర్ మొదలై న 
వారందణును చా శ్రీవ శీవై ప్యవులు. మణియు నిక్లైందరో అసంఖ్యాతశిష్యులు. 

వీరితిరు నామములు. అళ యమ ణ వాళ "పె ప్పెరుమాల్ నె నార్, అఫి రామవ 
శ రాధీకులు, మణవాళ మహా యునులు, కాంతో పయంతృలు, _సౌమ్యజామాతృలు, 
'సరన్యుజామాతృలు, యతీం[ద| పవణులు, వర సరమునులును. 



614 విశ్వగుణాద ర్భము. 

౫॥ అత్యొవికశళ్చన పురుషోముం పూర్ణనచేవ లీ వాననుహోచ 
విషయమపి సంధోాజయతి | 79 

ఫ్ వానముహాచలవర నము. 
UU కది 

ఇ. వానమహోచలయు వానమామలె ఇదిచేత్తుతామరె అనెడి చెజువుగట్టు 

ఇర్యడవుమ్మరబేతీర్థతీరమున సనందకవర్గనవిమానమందు (శీభూనీళా జేవులతా 
వివ్వుక్క్సేవ వె న తేయులతోను, సిరివర మంగనాచ్చియారుతోను, (శీదైవన 

యక స్వామి చామరకన్య కా చందనూర్యులతోడి ర్ముద్య బహ్మలకును జా దో 

మర్శుభ్చాగు మార్క ంజేాయి మవార్జులకును (పత్యక్నమై నమైయాళ్యార్ల ము 

గళాశాసనముతో నేపసాయించుదు విశిష్టాద్వెత దర్శన్నపదర్శనమునకై అ; 
దె్యాజములనెడి యాచార్యనుఠ ములలో పూర్వాదిస్తజమ నెడి యూ వానమామలప, 

రఖిరాక- జీయర తములతోడం గూడియుండుతో తా దియని యొడి దివ్య చేళమ 
వృ (శీమద్యానమహాచ లేంచల చల నై ఎగమ్యగమ్యార్గధీ 

ఛంగాభంగనుభానిభా వుదయరాకాచం[దబించొయిత; | 
స్వాంతేవాసీ చకోరకోత్క_ర మునోహృ ద్యానవ ద్యాన్ఫుత 
(శీసూ క్రి శ రుణాంకరోతు క లియకా రామానుజోయంముునిః 

అంచల - చలత్ - చెగమ్య - గమ్య - అర్ధ - ద్గీ - భంగ _ అభంగ నుగ 
నిధౌ=(పాంత్మపదేశములయందు - వ్యాపంచుచున్న - వేదవిషంయములందు 
గమనింపందగిన - అర్థ ఘలయందలి - బుద్ధి యనెడి - అలలచేత _ విస్తారమై 
- పాలసము[దమందు, ఆదయ రెకా-చం(దబించాయిత్య= జడాదయ"కాలపూ? 
చందుని పోలియున్న వారును, స్వాం తేవాని - చకోరకోత్క_ర _ మనః 
వాద్య - అనవఐద్య - అమృత _ (౩/నూ క్రిః=తమ శిష్యుల నెడు -  చకోరపత్తే 
అసమూనాముయొక్క_ _ మనస్సుకు. మనోవారమై - నిర్మలమైన -అమృత మువం। 
(శ్రీనూ క్తులుకలవారునై న, కలియక్ రామానుజః= కలియకా రామానుజుల నెథ ఆయంమునిః=-ఈమహామునులు, క రుళకాం కృపను, కరోతు = చేయుదు ఈు-గాక 



తా. వానమానులయందు అలలవలె మించియున్న వేద వేదార్థములందలి 

జ్ఞూనమ నెడి పాలసము[ దము నకు పూర్ణ చం దునిఐలెనుండి, చకోరకములకువ టె 

తమశిష్యుల మనసుకు అమృతమువలె మనోహరమైన (శీనూ కులు సాయించు 

చుండు నీ కలియకొ ఛామానుజమునులు మనలను కరుణించుచుందురుగాక +? 

ర నీఎ వాొనవూవుల శే చేరువ జరిగించు 

 వేదవేదార్థాల 4 వెలయునుటతియు 

తఆజిం?సుల తెజంసన 4 నెజుసిన పాలనం 

దంమునంద రాక చం+దంవమసుంబోలి 

తినశివ్య సముదాయ * వును చకోరములకు 

నమృుతరూపం + బగునట్లిసూ క్షు 

లనువదించుచునుండి శ యను వ్రైెందుచును నుండీ 

కరుణారసమునిండి * కలిసినువను 

తే. తనియుచుంణాడి యలకలి శ యలి ననువటి 
ప) 

నొనుమమును మును వజచిన $ నాముభేయ 

మెనయటి రామానుజు శ లనెడు నటి 
తూ 6) ee 

మునివ రేణ్యు ల బృణమింతు 9 నునుదినంబు. 

టి య ఆ yr ౮ గ అంక నో! శిర నపాయినోవహ్షో ర్వ్య్మిగవా శ్లీ శ కద్వివత్ 

తెసి క్ట వాం(ఘీ యుగం; కీనూూక౯ె యతిరాజో జగదురుః॥ 
షి ₹ ఫ్ ౧ 

వ. త మ్యైనపాదు కాయుగ్యం సౌమ్యజా మాతృసంయమిోా | 
య a. — 

తరెరాః పాదక యో రేఖానముయసంజ్లా(పకాశితః ॥ 
వః 

త్రో యస్పవానమహోశై ల రామానుజమునిః పురా | 

తసి ౯ొసింహాన వనేవాదా అవదిగజసంద కాః | 
లీ అ ౧ ద 

శో తెవానాచలతిర్శ ల పార్కంగపరవ స్తుత | 

త్ో గావిల్క_0౦దాడకం డాడ ఏట్టూ ర్వాదిభ యంక్కుది |] 
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శో త్యాఖ్యా న కోవషభిథా నేషు ముఠాళ్నిష్టపతిష్ట తాః 

తేషు ప్రాథమిక పాద _ సద్వానాచలసన్న్య శ
్ర || 

క్ తత్పంచవిం క తిం మే ప్య్లుసి సిన్న భి కత | 

తతత త చశిప్యూంశ్చ (సశిప్యాంశ్చస దాము దా || 

తో ఉజ్జీవయితునుద్యుక్సొ పిశిష్టా ద్యెతదర్శనే | 

_వాదుర్భవివ్యతి పశ్చాత్ స కల్యక రానూనుజోమునిః | 

శ్లో బీయర్రీ యా కేతు కామా ము తాంతరసముళ్థీ తా౯ | 

తాన'కేతుజీ3 మాను స్తచ్చిప్యాన్సర్వవవహి | 

శ్లో కలయక౯ా కలియకారామాూానుజయోగిపదాంబుచే | 

బుద్ధ్యాబద్ధ్వా౭-౦జలీం చ్చే సె వేహకృతకృత్వ తా i 

మంజరులు. కి చేనితోడి యా శీవారి మెను 

కఠవెరి, యతిపతి చరణముల్ , సౌమ్యా 

జాూమాతపాదుకల్, రామానుజ ముని 

యా పాదు కా రేఖ, యావానశే ల 

మాద్య, మావీఠాన, బొదామెయప్ట 

దిగ జాలందు( భాంగ్నగ్గజమిదియె, 

పాగ్గిగ్గజత్వంబ పాంథమికంబు, 

వాదిభికర మఠం బెదితెక్కి నవి, 

ఇరువది యైదవ దిర వ్రెందుపట్ట 

మందుల నివి. కు లాకలియనను 

. రామానుజమునులు సామాదులొచు. 

దద్విశీహ్నాదె గత దర్శనము నవ 

శివ్య పృశిమ్యల శిష్టులం జేసి 
యుజ్జీవకు లె మెరి యిజ్ఞగ తినిన, 
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సన్నిధి పంచాంగ మన్న యే చేవ 

రాజ వెర్హాళ్ళయకః౯ ర థీం! తుగాక 8 

దాసానుదాసు:డెౌ దాన నే నన్ను 

అటుకలీయనను రామానుజమునుల 9 

పాదప దృములను బంణవింతు నెపుడు, 

న దెక్చతేకృత్వతే యందణ కెపుడు. 10 

గ॥ సత్య మేనం తథాపి పున రతీత్మ శుతిస్కృత యో యత గోవ 

కతిచిద్యత వర్తంత ఇతి భాతీవానాతి మాననీయతా॥ 797 
వ. నిజమేయెన మజ్నిశుతులు సతులు నతి[కమించిన యతు 

షి —4 ౨ 

లు కొంద ఉందు నుందుకువ లె నున్నది. వారి కీయెడ నా 
ననీయతి యనున దె కానంబడక యున్నది. 

యతి ప్రభృతివర్ష నము. 

ట్రీ, యతి ప్రభృతులు = బితేం దియు'లై న సన్నా న్ద్రసులు, సన్న నించిన 

యేకాంగులు, (తిదండులు ఏకదండులు మొదలై నవారును.) 

తథాపి... అక్షైక దా ఏ 

వృ॥ న సంభ్యానుస్నానం తిన్నషు న క నముండల్వభిధృతి 

ర్నాతురాస్యాది (నతవుపీ న భిహౌటనవిధిః | 

న లిప్పాయా స్వానో న పరిపఠనం చోపనిష డాం 
యతిత్వెంనై తేపాం (శుతిగతి నుతిక్రమ్యచర తామ్ ॥ 798 

ఆ. తిస్సృషు-సంధ్యాసు = (త కాలముల+-సంధ్యలలోను, స్నాానంన = 

స్వాములేదు,; క మండలు + అభి ధృతి: = క మండలువును-- చెప్టుటయు, న = 

లేదు; ాతు ర్ధా స్యాది+_వతమవీ=చాతుర్తాసివెంద లై న-- (వతేముకూడ, న = 
లేదు ఖిమూటన-విధిః =తిరిపమునకు తిరుగుటయందలి - నియమమును న=లే 
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దు లిపాయాః=ధ నా పేక్షకు, ఆ త్యాగః= విడువును, నజ లేదు; ఉపనిషదాం= 

ఉపనిషత్తులలో, సపరిపఠనంవ-చదువుటయుక్. న=లేదు, ; శుతిగతిం=వేదమా 

ర్లమును, అతి (క 'మ్య=మోజీ, చర తాం= సంచరి ంచునట్టి , ఏ తే సాం= ఈయతులకు, 

యతిత్వం =యతిధర ము, నజ లేదు. 

తొ. ఈ యతులకు స్నాన ,సంధ్యావంద నృకమండలు ధారణ, (వతాచరణ, 

ఫఖికూటన, ధనా పేకూ విసర్జనములు 'లేకుండినను వేదపాఠము, వేదోకాచార 

మును లేకుండుట వేత వీకకి యతిత్వ మెట్లు కలుగును? 

ను.తగసంధ్యల్ తిగ స్నానముల్ , కరక మకీణ్ణుల్వర్ల ముల్ పార్టమా 

సిగురుత్వ వతముఖ్యముల్ , కడురబశళశ్ స్పి సికొలికగావించుటల్ 

తిగకోగ్టుల్ తె తెగటార్సుటల్, (శుతులతో౯$ చేజంగవ్యాసంగము 

పగడై న౯్గన లేదు, లేదిశయతిశత(ంబన్న చేమున్న జే ? [ల్ 

గ| నకేవల మేతావచేవ శృణుతొవ దన్యదపి। 700 

వ. ఇట్లు నీకు వేదమార్ల నుతికమించుకేకాదు, మజొకటాల 

కించుము ?P 

వృ! సన్నా ్రసాశం మమాశింతోపి సక లవ్యాపార లోపాత్మకమ్ 

కె 0కర్యం చపలో హ రేరపదిశ౯ దా గాఇజ ధానీంవిశ ౯ 

అర్థా నార్జయతి శింతో౬ ర్టైత మఠలోమ్యుష్టాన్న ముతా తనా 

కోమృ ప్యుదిహారామశాను తదిదం కష్టంయతే 'శ్చష్టితిమ్ | 

అ. సక లవ్యాపార--లోప -ఆత్మ్మకం= సకలకృత కములు ,లోసిందుటయే. 

స్వరాపముగాలగల, సన్యాస్మాశమం= వతుర్ధాశమమును, ఆశితోపి = ఆ, 
యించినవాండయ్యును, చపలః =చంచలుల డైన, అసొ=ఈయతి, సాలేః= విష్ణు 

యొక్క, కైంకర్యం= కై ౦కర్యమును, అపదిశక = "నెపముచేనికొనుచు, ఈ 

ధానీంజపట్టణమున్సు (దాక్ =త్వరగా, విశక =[పవేశించుచు, అర్థాక్ ఇద 

ములను, ఆర్మయతి=ఆర్జించుదున్నాండు, (శితటఊర్జిత -మఠః= చేరంబడీన 

దృఢ మైన-యఠముకలవాం డై, తే దిదం=ఆయది, మృష్ట +అన్నం౦=ర సవంతమైః 
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అన్నమును అళ్నాతి=భ క్షీంచుచున్నా (డు, కన్హం=ఇదిక సము. య టే;=యి 

తీయైనవానియొక్క్ల, చేస్టితం=ఇట్టి చేస్టను, ఇవా= ఈలోేకములో, క౭8=ఐసం 

డు, మృహేత్ =సహించును? రామరామ=ఆహో? 

తా. సామాన్య 'కార్యములలోనుండక సన్యా స్మాశమములో నుండు వాం 

డు థనా పేక్ష చేత చపలుల డై భ గస్యత్కెంకర్య మని సాకు చేసికొని (గామముల 

లోలాాక పట్టణలలోలసాడంటేరి ధనమార్జి చును. ఇదిగాక, మళఠాధిపతిగా 

నుండువాండైనయెడల వ్మ్యడసోపేతమైన యన్నమునే తినుచుండును. ఇట్టి 
యతియైన వానివేస్ట్రను ఎవండును సహించుకొన౭జాలండు. 

చ. చర్యల సన్న్యసించి పరి$ చర్యల శౌరి కవారింజేయు కెం 

కర్యము వ్యాజ మోజంగొనిశ కాంతు గరంబుపురంజె చేరు చుక 

గార్భముదంన్యసంగ హమె ఫ్ కాలో రసపుసరంపుటన్నవమా 

హోర్యమకాంగ రేగుయతి స్ట యక ఇమ మేరికినోర్వనర్హ మాన్. 

ట్రీ. చర్యలక్ =తనపూర్వవ రృనములను, అవారిగక్ =విశేషముగ, కైంక 

రము వ్యాజయు= కె ౦కర్యమను నెపమును 

కింబహు నా... వి శేవ మేలి 

వృ॥ అన్యాయ్య మ స్తికి మితో౭_వోలొయుగేయత్ 
నన్నారపినో ఏదధ జే గృహాణాం పృణామా౯ | 

(1 ణి నో మ రర ఇ మ! ఎత్తు చేత ఇవా కృంతితి చెప్ప మౌ ౭_సొో 

విత్యతంళూదం మవతిర్నమతి డ్విజోయత్ | 801 

అ. యత్ =ఏది, సన్యాననః= సన్యాసులు, గృహిణాం =గృవాన్థులకు, (ప 

₹కామాక్ =నమస్క్మా.రములను, విదధ తే= చేయుచున్నారో? ఇతః అపి= ఇంత 
కం కును- కలౌయు గే =కలియుగములో, అన్యాయ్యం=అ(క్ర మము, కీంఅ స్తీ= 

ఏమియున్న ది? యత్ =ఏది, అతే=ఇక్కు_డ, కరూ(దం=కూ(దునిి, అసా జ 

ఇతండు, ఎ్వైప్ట్రపి= వైవ్షవుండు, ఇతి=అని, అమతిః=మూథబుద్ధిదై న, ద్విజః . 
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వాటి f 

బావాసుశున్కు ననుతి = నమస్క_రించుచున్నా?డి ? ఏతతు = ఇదియు, 
ఇ | 

రా 

ఇనా=ఈమండలమునందు ేతః=మనస్సును, కృంతతి =-చీల్చుచున్నది. 
గ్ 

డా 

తా, ఈ మయాచేళములందు యతులు గృవాస్థులకు నమసాాూ_ర్మ్యు చె 

యుచున్నట్లు ఇక్ళాడె (బావాణులును శూ దులు వై స్ట్రవులని ఆశుూ(దులకు 

సు వమసా్కారము చేయుచున్న వారు. ఇది మనస్సునకు కష్టరముగానున్నది ? 

ఆ. యకులునతులొన ర్హు) $ కృతిక రాంజలులౌాచు 

నతెలనుతులగ్భ వాల $$ కడియ కాన 

యవ్రుర? వెప్లవులని $ యవరవర్దుల నేని 

నతులొన రుృదిషజులు ౫ యతుల వలెనె. 

(౧ వ రక చెవ నన 
ఇ. ఇట్లు చాతాచ (కీ చెపవులనుహాడ ఎట్టి (వాహ్మణ గ్రీవెవ్షనులె నను, 

వ అధ ఆన (గౌ | న్ మ J అ ఒర న! Fra చష్ట్రవంద్భప్లా చండపత్ప్స్య)ణ మేద్భువి ఆను (_ర్రుమాణ( పకార సు 

పరస్పరము (పణమించుకొనుచుండువాశి. 

ఇది తప్పిదముగానెంచుట యొవ్పిదముకాదు. '““నకూదాభగవద్భ క్షా 7” 
అని కూ దులుకాని యో భ గఐద్బా కులేన బాతౌదులనా శూ దులనుగా తలంచి హు న వె 

నడిగాక్కే బీకిలో ఆంధులనుమూ తేము అపవి తులనుగా నెంచి తక్క (రావి 
ఊక రాటక్ష మహారాష్టాాదులను తమకం కు (గైష్టులనుగా తలంచుకొనివియని 

కోవవల? ? యనుకొవవలసయున్నది ? కనుక ఇ త్యాంయధ అనుచో ఇత్యత అని మూ 

ఈ చాతాచ (నీవై స్థవులు=చా త్తుకొననట్టి శిఖా యజ్ఞోపవీత పంచికి చ్చ 
ములవారు. నీరు (_ావ్మాణాద్యు తమజాతులు ; (పప త్తినిష్ట చే జూతి భిద 
మెంచక మత భేదమునెంచక, జ్జ భ_కీవె రాగ్యసంపన్ను లై ముందటి భార 
ద్నా౭ఃబోధాయ నాది గత సూతేములైన నవిలంబింపక , సరాంకుశ పరా 
లాది గోతన్మూతము'ె పూరోో _త్తిరముగ నవలంబించుచు, (శు త్య్వాదులం దొర్రి 
సంరమెనను | శుతపజచుకొనక ,లేళ్వారాదుల | డావిడవేద _పబంధములె అధ్య 

వానిని వె వ్థవస్తో త పాఠములతో పారాయణ ము చేయు 
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చ్చు, భ_క్లిపారవశ్యముతో భగవఐద్ద్యానధారణ పరాయణులె , భగవతె్కంకి 

ర్వ ధుర్యులె, త దీయగోష్టి కాలకేపసములండదే కాలముకడపుచు, తదీయారా 

ధన పరులె, ఆచార్యవిషయ పారతం(క్రపనరులై , సంసారు లై నను సన్యాను 

లె నన్ను దేహి తాఖిమానము లేక సర్వావిధ ముల స్వాతంత్యమును విడిచి, శి 

షల శ్రీపొదతీర్ణ మే ఆత్లోజ్జీవన ముగలభించుచు, అణ న్యా ర్ల అనన్యగ తిక అనన్య 

శరణ్యు లె, 'బేపతాంతర మం(తాంతర సాధ నాంతరములు వదిలి వె చ్యాను 

సంధానముతో సవాజసిద్ధములై న శిస్టాచా రానుస్టానములతోను పరిపూర్లు ౩ 

పని(తులునై యుండువారు. 

విశా(వనుః:_విశా(వనువు. వ 

గ॥ సఖే ! మైవం సంభి”షిష్టాః ॥ 

వ. సఖా! ఈలాగున బలుకాడికు. 

వృ॥ ముంచంతు హంత ! యతేయః క తిచిద్భంతే'ఘాకా 

ఉజ తు భె తచరణం కలయంతు వాఒమిోా | 
ల్యూ 

వారం ౦ఘీ 9 పంకరుహా కింకర తా రతాశ్సేత్ 

పంక ప్రస క్తి రక లంక హృ దాం క నెపామ్ | 802 

అ. కతిచిత్ =కొందజు, యతయః=యతులు, (వత్ _ ఓీఘూక్ = చాతురా 

సాది (వతెమాలయొక' - సమూవాములను, ముంగదింతు=విడుతురుగాక కల 

యంతువా=చేర్చనె నచెర్తురుగాక ? భె కచరణం = ఫికుటనమును, ఊ మం 

తు=విడుతురుగాక ? కలయంతువా=చేర్చనెన చేర్తురుగాక- అమో=వీరు, 

వార్యంఘపంక రువా- కింకర తార తాశ్చేత్ = శీవారిపాదపద్య ములందు- కై ౦క 

ర్యమున ఆస కృకలవానరై నయెడల, అకలంక కవృాదా౦= నిమ్యళ ౦కమైన వాడ 

యముకలవారెన, కేషాం-ఆ యతులకు, పంక (పన కిఃం=పాపములతోడి స సంబం 

ధమ, కగ=ఎక్క_డిది P 

తా. యతులు కొందటు స్నాన సంధ్యానసందన (ఎ తానరణాదు లాచరించనీ? 

ఆచరింపకపోనీ ? భికూటనముచేయనీ + చేయకపోనీ? ఆ (శ్రీవారి కై ౦కర్య 



5 a op విశ (గుణాదర్శ ఘు 

నిషయమెవ తమ మనస్సు నిష్కళంకమై యున్న యెడల వారికి పొపసం 

వు కలుగదు. 

ఆ. యతులు కొంద జిందు 4 వృతములు భితులొ 

న ర్లోని వా రొళనర్ప నేని 
న్్ 

౯ 

హారి పజడారవింద + భరిత దాస్యము అంద 

యున్నవారు దొనంగు $ నున్నవారె. 

బవ వెసగు= దోవమునుునున్న వా రె= నుబి-దినవార- పొంగొట్ల్టుకి న్నవా 

యచత్పున రభిహీితం ఫణినర్య పర్యంక కై ౦కర్యార్థం ప గ్ల 

నమపి తు ర్యాశ ఏమా ననుశసుణమితి, తెదపి నిపుణ నిరూప 

విరహవిబ్బంభితమ్ ॥ g 

వ. చతుర్హాశ ములకు చతుర్భుజవివయక కై ౦కర్టపర్టటనన 
రి భి ఎ రి గ్రా 

కూపం గూడనిదని ముణిమణి ఏజ్బం భించియను ట చానిని వి 

షంబుగ విమర్శింపక య్ యనుటయె యున్నయిది. 

వ? వేచన పంకజలోచన క్ష్ డక ర్వా యూ మొన పర్యటం జె కరీబ్ద_ ఫరా వం. 

సన్నాష్టసిన ఇహా ధన్యా స్తే నసెహో స్వతఉపగత స్స ఎ్రహోనిగ వ 
రా 

అ. కేన=కొందబు, సన్నాసీనః =యతులుు, పంకజలోచన 3 లకర్ళా." 
+ రా దా 

ఐ=ఆ పుండరీకాతుంై ఆన భగవానుని కైక ర్యమునకయ్యె, పర్యటం. న 

గచున్నారో ? సం తే = స్వభావముతో, ఊపళత _ స్ప హో కర రే iy 

బశస - ధనా పేక్ష్తయందలి _ పం త్యాగ ముగబవా రై న చే అమో? ఈ 
టా 

ఇహా= ఇవ సాద, ధన్యాః రా=కృ తొర్టులే కదా? 

శా. కొందచణు యతు లిక్కుడ తిమకె ధనా పేక్షయే విడిచి భవన గ 

కర్యామునడై యొ పట్టణాదులలో తిరుగుచుండువాకాటచేత ఇరు = "i 
అులే కదా ? 

@ బు! 

క, పంశేరు లోచన 
జై ంకదంవు ఇ + కై ౦క ర్యముక యె కాక శే కామించి3? తా 



సటిప్పణాం ధ్రపద్య కీ కా తాత ఏ గతి హోనసహితము. 628 

౦కను దనుక య్యె మొక టి 

జంకే ధ న్యాత్తు లిచట 4 ననా పసు లొగిన్. 

1 ఇత్టేంహి పేయోపాచేయ విద ఉదాహారంతి ॥ . 8065 

షమీ విడి సేయ మిదియుపాదేయమని తెలిసినవా రుచా 

. హరించుచున్నవారు. 

వృ॥ భోగాయె వనితంబినీపరిణయో యాగావ్యాతిఃఖ్యాత యే 
స్వార్థంవాక కృతిః కుసాతృువిషయత్యాగా ర్థ రృమర్థార్జనమ్ | 

స్వాభ్యా యాక్యయనం పుతిగంహాకృ లే వాదోయశా స్త స్ప్రృశంమః 
దు్యేచ్చోదరపూ_ర్తయే యది హరే శె ౦క ర్యమా: చర్య తే। 
ఆ. భోగాయెవ= సంభోగమునశై యే, నితంబినీ పరిణయః = న్తీీతోడివివా 

వామును, ఖ్యాతయే = (పఖ్యాతికై, యాగాపృాతిః = యజ్ఞము చేయుట 

యు స్వార్థం=తనకేసరమే, పాకక్ళతిః = పాకముచేయుటయు, కుష్యాత 
విషయ త్యా గార్ధం=కత్సితుల యెక్క. విషయమున దా నమున కై, ) అర్థార్జనం = 

(దవ్యసంపాదనమును; (పతిగహాకృతే=మా హాఆుతీసికా నుట కై, స్వాధ్యాయాధ్య 

యనంజ=తీన తన అధ్యాయమున క. అధ్యయనమును, వాదాయ= వివాదమునకై , 

గస రము కాసా భ్యాసమును, జాదరపూ ర్త రయే= పొట్టనిండుట శై, వత 

౦కర్యంచ=భ గవ్వత్కెాంక ర్యమును; ఆచర్య తేయది=ఆచరింపలుడుచున్న దేని, 
్యేత్ =దూషింప నే దూషింపందగును. 

తొ, వివావాము సంతానమునకులాక నంధోగయునెకేయు యజి ము ముస్ప 
ఇ 

మునకు లగాక ఖ్యాతి ే ను, పాకము ేనికొనుట అతిఘులకులగాక క నెక్లేన్సు (న 
15% 

వ్యార్హ నము థర్మమున కులగాక కుత్సితుల  యుపయోగ:ఘుసెజేను, అఫ్యయన 
ర బపాలోక్ము న్ను ఇ" చ్చ నెహ్రా షై గాం ము (ః చెలీ సున జ కావ జబ లేమైన తీసి ముటోకేను, కాసా భ గ్రస్యశ్రమ 

ము జానమునకుంగాక. వీవావమున ే కను భగ స్యత్కెెంక రము సరమసనవ మున ము (jan వ్ర 

కులగాక పాట్టనిండించుకొనుట కే వను ఆచరిం-చచివొనిన యొడల అది అది సంద్య 
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నీ, పుత్సార్గమునుగాక క భోగార్థ మేయిని
 

పరిణయం చెటుదూష్య 3 సదము గాదు 

స్వర్లార్ధమును గాక $ స్పఖ్య్యాలి కే కయి 

కతు వెట్లుదూవ్యంబు $ ౫ కాం చంగాదు 

అతిభులకునుగాక శ యది తమకే యేని 

పాకంబు నెటుదూమ్యు శీ పము కొదు 

పాతే9ంబునకు(గా క పాతంంబుకే ముని 

యన్థార్థన మెటు దూకప్యుంబు కాదు ఫ్ 

తే. బ్రవ్యారమును గాక $ పృతిగృ్ఫహ్మా మ య్ని 

యధ్యయన మటు దూ 9 వ్యంబు | రాము 

జబోథార్థమునుగాక [| వాదార్థ మే య్ని 

శాన స్త్రశిమ మెటు దూశప్యుంబు ఇాదు. 

ఆ. పరనుపదమునందు * బరంగుటకునుగా3 

యుదర పోవణమున * కొన ౭ నని 

యాచరింపన క్లై 3 వారికిల్లా ౧౫ గంటు 
దూవణమునక డి యు 4 దొంయు? గా | 

అన్య చ్చ _ నుణీయును 

వృ భూయోదోమెరపి పరిన్ఫతఃపూారుప స్పాః 1('కానాను 
పాంయఃపూజ్యోభవతి భగనన్భ _కృమూా సాగ్గాహ ద్వాను 
ల్ బృబలభుజగ 8 కంటు! లె పిన్న | ౪3 సోః 

న్నాదృత్యా సురభికుసువూ ేవ్రిక్ష భాగ్యభాజాసు | 807 

అ. భూయః=బహుగా దో దోమ స ఫం. మట 
i 

డినజా మయ ఫీ. లో ' 
VA) లజ (డయ్యును, సూరువహః=సప్రురుస్య గడు, న్యాద్ళ్యా ram pu Sap, ముసి, wn 

వద్న కింజు ద | | 
భక్ భగపంతునియెడల భ_కిన్సి సాన స్వ ఐ= Wo, కాం కానా = స 



కటి ప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్వేతిహోనసహితము., “'రబెర్ 

త్వసంపన్ను లై నవారిక్సి (పాయః = బహుగా, పూజ్యః = పూజనీయుడు, 

భవతి = అగుచున్న వా(డు. (ప్రబల భుజగ 8 = బలవంతము లై న సర్పయుల వేత 

ను, అన లి ఎ౭=గొప్పలై న, కంట కె ఃఅపీ=ముండ్ల చేతను, ఆ| కాం తాపీ=ఆ క 

మింపంబడినదయ్యును, సురభి కుసుమా = పరిమళించుచున్న పుహ్పములుగలదై 

న, శేతకీ= మొగిలి భాగ్యభాజాం=భాగ్యమనుభ వించువాకికి, ఆదృ త్యా=ఆద 

రింపందగినది, నకిం=కాదానమి ? 

తా. ఎన్నవోవములున్నను, భగవపద్భ కిగల పురుషుడు సాత్వికులలో 

పూ జ్యుండూ-గానుండును. పాములు ముండ్లు నున్నను, పరిమళించు పువ్వులుగల 

మొగిలి మెంత భాగ్యవంతుల కై నను ఆదరింపందగివదే కదా? 

ను. భగనద్భ కి” లట్లి మెటిజనులుం | భారయ పుపూజ్యుల్ దలం 

పలదోష. చృటలాకంమించియును సశత్వి నాంతులావ' రికికా 

ముగిలి౯ సాం భ బంధుర ౦బుయగ ను చుక ముం కాన్న గిండున్నంబ 

న్నగముల్ చెల్లుగనున్న మెల్ల: గొన చేళి నై పథ్యభాగ్యోన్న తుల్. 

పొండ్యచేల దేశ నారి వాదిసండీత వర్ణనము. 

x ఇత్యన్యతొ2 భి కాాను౯ మం తాదవలోక్య సాంజలిబంధమ్1 

వ. అని వుజొక్క_( పక్కకుంగదవీ క లయం గనుంగొని బద్దాం 

జలీ బంధు పండై శ 

న్లో కిం మూసార్థత వే చేభ్యో యర సశ్ముంతీర్చవారా౯ | 

పాండ్యచోలని వాసిభ్యః పండి తేభ్యోనమో౭_ స్తు సువః॥ 809 

అ. (క్రియాఫార్థిత వే దేభ్యః జా సత్క__ర్మల చేత ఫలపటుప(బడిన వేదములు 

గలవాశైె , బవహూాక =అ నేకులను, (శుతీః= వేదములను, (గావాయద్భ ట్టి = 

(గ్రహింపంజేయువ్నారె, పండి తేభ్యః =పండితులై న్య పక=మోక, నమః = నమ 

సాా_రము, ఆసు =అఆగుగాక.. 

తౌ. వేదములు (పమాణములుగానెంచుకోొని సత్క_ రలు చేయుచు, శిస్యు 

40 
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అకు అధ యనము చేయించుచునున్న పాండ్య చల దేశములలోని పండితు; 

నమస్మా_రము. 

తే చెంగిపఠియించి పఠియింపం $ వేసి శిప్వు 

నిక రిముల వేదముల వేవ + శిఖరసరణీ 

నడచి నడపింతు చేవారు * పుడమి నట్టి 
న్యా 

వళ పాండ్య పండితుల శే క చోత లిడువు. 

అందు అదె ంటేవర్ష నవు, 
రూ ౬3 

ఇ. అచె (తి-అదె ఇత నుతాజలంబి,అదె ప్రతీ ము= దై ప్రలేము కానిది, దై 
| జీ జా రా ర్ల యా 8 

తోము బజీవాత సరమూా తలు గానుండు (బవామును తక్క నజడరూపయుగానుండ 
చాలీ ఆల - శీ 

(ప్రవంవమును అనెడివిరెండెె ఈదె (కము కానిదే అదె గ్యతేము ఈసత్యనిత్మ 

నర్చి కారనిరవయవనిరజద్య యుగానుండు (బవ్యామొక్క_టియే ఆత్మ గానుపరమాత్త 
గాముజాండుశది. తక్కివది అవిద్య అ నెడి మాయారూపమై జడరూపమె (పపం 

ఇభమయమునె పరిణమించుచుం డెడిది. ఆపరికానమమయు పృథివ్యాధిపం చభూతే ము 

లతో మాటుచుండు రది. ఈ మతము శా సవురాణేతిహాస వేద వేదాంతములు 
అ పమాణ ములనియు నిర్వ-చిం చెడు సా రమతము. ఈటె ప్రలౌదై ప్రతి ములు విశి ఎ 

న షా చైవ 

ప్రాడ్వాము అని మచేయొక వై వ్లవమతముతో చేరి (త్రివిథమకము వ యుం వ మా పైస్రి రాటు 

డును. (ఆ విశిష్తాద్యెతమతమును గుణించి వెనుకటి సంచికలలో చెప్పం CIA 

బడేయున్నది. ) 

తె. సరవిర్యబత్వతుముగు [| పపంశేచంబు గాంచి 
మిభ యంచు నీవాయు లా $ మధ్యనే (ప 
వమూణముక్ మించియుంబరోత్త 4 మెన| బహ 
నిర శేమంబుం గ యికొం[దు $ నిక్క_నుంచు. 

పున స్సరో హం... మణులరోవనించి. 

౫॥ హంత ? (బహ్మాబంధవ ఇమే (బహ్మణే పర (దుహ్నాంతి॥ 
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వ. అహా! వీరు (బ్రహ్మబంధువులై నను పర(బహ్మమునకును [దో 
హు లగుచున్నారు p 

యతః. ._ఏలంజే ? 

వృ॥ య దేవ సర్వజ్ఞ మ పా స్తదోవం 

భవా ర్ర్తిహోరి "కుత మాగమాంతే 
అజ్జం పరం (బహ త బేవఫో క కృ! 

సంసారతాపా నితి సంగిరంతే ॥ 811 
అ. యత్ =ఏబవ్యాము, ఆగమాం తే= వేదాంతమందు, సర్వజ్ఞ ౦=సర్వవేత్త 

యు, అపా స్రదోషం = తొలణిపోయిన సకలదోపషములు కలదియు, భవా 

_ర్లీహోరి= సంసార దుఃఖములను పరివారించునదియు, ఇతి జఅన్సి |శుత మేవ=విన సే 

వినంబడినదో ? తత్ =ఆ, పర బహాన=పరబవ్హా మే, ఆజ్ఞ ం=అల్బవే ర్త తయు, 

సంసార తాపాకా = సంసారదుఃఖములను గూర్చి భో కృ - అనుభవించునది 

యు, ఇతిజలఅని, సంగిరం లే=చక్క_ంగ చెప్పుచున్నారు. 

తా, సర్వజ్ఞా(డుగా, సర్వదోషములతో సంసారదుఃఖములను పరివా 

రించునట్లి యా పర్మబవ్నాను అల్పజ్ఞునింగాను సంసారదుఃఖములశే అనుభవించు 
వానిలగాను చెప్పుచున్న వారు. 

తే. ఎవని సర్వజ్ఞ నిర్లోషు $ భవవినిఘ్ను 

నిను నిగమాంతనులు తేల్స శ నెగడువానిం 

బరము (బహాను గించిజ్ఞు $ భవ నిమగ్ను 

నిగన యడై (తు లనెదరిశవ్వుగం చెగించి. 

గ| నశేవల నుమోొ పరసె స్తి(బహ్హ కో దుహ్యాంతి, కింతు తత్సంమా 

కోభ్టకః శుతిభ్యో౭_' | 812 

వ. వీరు కేవలము పర బహ్మకేకాదు, త ద్యాథార్థ మునకు సాధ 
క(పమాణంబులె న శ్రుతితతులకును స సహో (దోవాులగుచు 

న్నవారు, 
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యతః... _ఏలంకు? 

5 o వృ! మిథ్యాన్థా వదక త్వాచ్చుు#ి వుకువుతి భి; కర్త కాం 

(పామాణే EN (దబహ్మకాండై జై స్పహగుణవచనై శృషిత 

మిభ్యార్థా౭_సి కా విభ కః పకృతిరవి పరం బహ ' 

న్ , వాచ్య త్వా నాశయ త్య్వాత్క్మ థముపనిష దాం: 

దానతాం తే I 

అ. కుమతి ఖిః =కుత్ఫ్సితేబుద్ధిక ల వారి చేత, గుణవచ నె$= గుణముల; 
(బహ్మకాండెస్సవా= ఉపనిషుత్తులతో ౧హాడ, కర్త కాొండే= కర్త 

"కాండము, మిధ్యార్థా వేదకశ్వాత్ = _అసశ్యార్థములను -తెలుప్రునడి 

న, నిర స్త్య్వపామాణ్యే = నిరసింప6ంబడిన (పమోణక్యయు. కలదెియగ 

(శుతిషుజ = వేదయులయండు, (బుహ్మాశబ్ద్లః=[బవాళబ్ల ము, శపిత్మ- మిగ 

న్కు ఆస న్ = ఈ (బవాశబ్లమునందు, విభ _కీ$= విభ క్స్గాని, (పకృ! 

దికరూూపముశాని, మిథ్యార్థా= =అస త్యార్థమై, పరం, బహా=పర్మబవ్యాన 

త్తే =చెప్పనే చెప్పదు. వాచ్యత్వ అనా(శయశ్వాత్ = వాచ్యార్థమ 

కాకఫోవుటవలన, తే=ఆకుత్సితమతులు ఉపనిషదాం =ఉపనివత 
నాన తౌంజ =(పామాణ్యమును, కథం ఎట్టు జాన తౌం= -కెలిసీకొందు' 

తా. ఈ [బవ్యాశబ్దము జ్ఞాన ప్రతి వాదక మేయైన (బివాకాం? 

కర్మ, పతివాదక మైన కర్మ కాండమున( గాని అపమాణము అని క 

న్కు వాని (పకృతి పత్యయములచేత నై న అసత్యార్థ ముగ పర్యబవ్యాన 
దు- అది దాని అర్థమును అనుసరింపకపోవుట చేత, ఎవరు ఉపనివ 
"తెలిసికొందురు ? 

ఇతి. కర్యళశాండము _ ఇదియే కర్శమిమాంస - లేక - పూర్వమి 

యు, (బవాకాండము - ఇదియే (బహవ్మామోమాంస -'లేక- ఉ త్రరమో 
యు చెప్పబడును. ఈక రృ కాండ మే వరా శ్రమోచితేకర ల$ 

— da 

జామా (తేము లె యుండును. (అవాశాండమో సాకు దృ్యవాస్వరూ 

రాధ డా పనిషత్తు లై యుండును. 
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నీ అనృ్ఫత మంచుం (బపంచ $ నుధిగమించుకు బుద్ధా 

లా గుణాపాదక 9 మైనయట్టి 

(బహ్మకాండముతోడం 3 గర్మకాండముకూడ 
జగ మన్చత మెయను ఫ్ట జాడంబట్టి 

(పామాణ్యనిరసన శ (పాచుర్య మెయుండ( 

(బామాణ్యముననుండే $ _(బహ్మమొండె 

అందువిభ కి మి + ఛ్యార్థక మైయుండ 

ముఖ్యార్గ మేతేనిగ మూలశబ్ద 

"తే, మైన నాపర[బహా మే? మైనంజెప్ప 

దనంగ నుపనిషత్వోలకెట్టు $ లనువు గాలం 

దగు పమాణత్వమును (బశశే స్తమును గాలం 

జెప్పంగ లవారు సారము + మెప్పమిోాటణు. 

౫॥ న పర మేతే శుతిభ్యో (దువ్యాంతి కింతు శారీరకాయ 1814 

వ. వీ రాశుతులశేకాదు, నుజి శారీరక భావ్య(పవ కృయైనయా 
పారాశరికింూడ (దోవా ల యగు చున్న వారు. 

నో పరాశ రభువా శాస్త్రం 

(బహ్మజ్ఞానాయ నిర్మి నిరి తమ్ | 

అనమంజన తాం నీతో 

వువేద్నుం | బహవాదిఖిః ॥ 816 
అ, క ర్న పుతు.డైన వ్యాసమవార్షి చేత, _(బవ్నా 

జ్ఞ నాయ=, బహృజ్ఞూనమున కై ) నిర్మి తేం=నిరి రి ంపంబడన, వా న్ల్రం=శా సంము, 

అశద్యం= = తేలిని సికొనంజాలనిదియె,బవ్య వాదిభిః =బన్య వాదుల చేత, అసమంజ 
సతాం= =అయోగ్యతను, నీతం=పొందింపంబడినది. 

తా. ఈవ్యాసమనార్మి వేత చేయంబడిన (బివాన్నూ తళా స్త్రము సాధార 
ముగ -తెలిసికోందగినది సాదు అని (బవ్మావాదులు చెప్పెదరు. 
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ఆ. వ్యాసనిర్మి తంబు $ (బహ్మనూ తం బది 

(బహ్మబోధమున కే $ పరిఢవిల, న 

సోచోకంపు (బహ్మాం 4 గుజటీంచి వాదించు వా 

రవ్యవస్థ మనుచు 1 నుం[ దుడాని. 

ఇ. వ్యాసమహాముని--ఈయన వసిష్ట మహాముని మునిమనుముండును, శ 

అనుమునికి మనుమడును, పరాశరమవహో ముని కొమారుండును, శుకవముహోవ 

తం డియుచనె భారతాదుల నే -కాక,వేదములనుక చతుర్విధముల విభజిం 

వేదవ్యానులనియు విష ్ వంశమున జన్మించినందున, కృవ్ణ దై పాయనులనిరో 

(పఖ్యాతిపాం దెను. 

కించ. మణి యు. 

౫॥ యాదృశ స్వభావ స్ప ర్వేశ్వరః, తద్విపరీత మేవ త ముపదిశం 

విరుద్ధ బుద్ధయ ఏతే ॥ 81 

వ, విరుద్ధబుద్ధులు వీఠరలు స ర్వేశ్యరునిసయితము విపరీతస్వ భా; 

నిగనె యూహించుచున్నారు. 

వృ! సర్వజ్ఞ మజ్జ ఇతి సర్వ పదాభి భేయమ్ 

కస్యాప్యవాచ్య ఇతిసర్వ మహోగుణానామ్ | 

స్థానంచ నిర్దుణ ఇతీహ సమ స్తవేద 

వేద్యం త్వచేద్య ఇతి లే జగదీశథమాహాంః | 81 

అ. తేతు=ఆ అవె టై ృతులె లేనే, సర్వజ్ఞ ౦= సర్వజ్ఞ. డైన, జగదీశం-చ=సన లే 

శ్వరునిక్, ఆజ క్ష ఇతి =ఆజ్ఞండనియు, సర్వపదాభిభేయం=స సకలశబ్దముల చేతన 

_ చెప్పంబ డెడునతని, కస్యాపి=ఒక శ జమునకును ఆవాచ్యఇతి= ఇప్పందగినతండ 

కాండనియు, సర్భముహాగుణా నాం = సకలస ద్రుణములకోను, ఫానంచస్థాన మైనం 

తేని నిర్ధణఇతి =గు ణహీనుండనియుు సమ స  సవేదవేద్యం=సకరీ వేదములీ-బేత్ను ౩ 

లిసికొనందగినయతని,అవేద్యఇతి= తెలిసికోందగని యతండనియు; ఇవా= ఇక్క 
డృ ఆహుః= చెప్పిరి. 
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* ఇక్కడె అద్ (తులు ఆ సర్వేశ్వరుని సర్వజ్ఞ ండు కాండనియు, ఒక 

కైన వాచయ్యుడు "కాండనియు, సద్దుణుండును కాండనియం, వేదే 

ను కాండనియు చెప్పెదరు. 

గద నర(జు శ న ధీశషరు సర్వజ్ఞ (1 సర్వ వాచ్చు 

౨ిలగులా వేద వేద్వుని $ నజ్జుంగా న 

చుర్టి న/గ౧సణు న వెద్యుంగా ఫే వరుస జెప్పు 

)౦దు దిందుులవాభలు గ మందమఖిని. 

విశేషమేల P 

ుధదురిత వాత స్ఫీత స్టిరవ్యసనాకులా 
) మితమ తేక్పివా దే వాభిదాం పర మేశితుః | 
ఏత పరిచ్చేడా మో దాంబుథే రుపగచ్చ తామ్ 
కక శిశంతోభేదో నసస్యాత్కుతో మదహస్తినః ॥ 818 
ఏవిధ-దు రిత -వ్రాళ-న్చీళ-స్థిర - వ్యసన. ఆకులాత్ =నానావిధము-లెన- 
లమయొక్క_ - సమావా ములతో- పెరిగిన టె -స్టిరమైన- స్య సనముల వేత -వ్యా 
అతిమిత మ లేః= అత్యల్పబుద్ధికల దైన, జీ వాదేవ= జీవునికం కనే, అపగత 
-ఆషోద-_- అంబు భేః=తొలగిపోయినకొఆంతీలుగల .. ఆనందమునకు-స 

5, పరమే శితుః =పర మేళ్వరునకు, అఫిదాం=భేదములేమిని, ఊపగచ 
)గీకరించెడువానె న యయ దె (తులకు, మశక శిశుత్వ =విల్ల దోమకం 

దవా _స్తినః = మదపు కేనుంగునకు, అభేద8= భేదములేమి, కుతః= ఎందు 

కింబవాునా. 

ఈయ బె ప్రతులు సక లదోవములపలని వ్యసనముల చేత జ్ఞూనహీనమై 

జీవునితోపరమానంద సంపన్నుండెన పరమేశ్వరునకు భేదము లేదు 
ట్కు విల్లదోమతో మదఫుకేనుంగునకు భేదములేదు అనుటవలె 

గ దురిత వ్వసనము గిం+చిజ్ జ్ఞమై న 

నకు స్థిరత రహర్ష 9 సింధువగుచు 
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నఖిలవిజ్ఞుయు నగుజగ $ దధిపుతోడి 

యభివ దోను కేనుంగుతోడి శ యభిదయగును. 

అపరంచ.___ మఠొక్క_టియు. __ 

వృ! దృశ్యందుథ్యా దృవ్టీక ర్రాపినిథ్యా 
వోహోమి భె స వేతి యా దీ రమూపొమ్ | 

సాధిప్రానాం కేపి క్రిం నేతిచింతా 

నాధిష్టానాం పండితానా ము బేతి॥ 819 
అ. వృశ్యం=కనంద గినదియు, పు థ్యా= అబద్ధము, దృప్టీక రాపి=కనుటను 

గలుగ బేయునదియు, మి ధ్యా = అబద్ద యు; దేవః= దానివలనిదోప మును, మి క్యాప= 
అబద్ధ మే ఇతి=అని, అమోహషాం=వీరిక్కి యా - ధీః= ఏది - బుద్ధియో సా= 
ఆబుద్ది, అంశేవీ= దాని దాని అంశమందును, అధిస్థానా=ఆధారమెన, చింతా= 
తలంపు, నకిం=కౌదా? ఇతి=అని, సాధిస్థా నాం=సాధించు వారిలో (పథాను 
౨న) పండి తానాం=పండితులకు, జ దేతి =పుట్టు చున్నది. 

తా. ఈ కనందగిన (పపంచము, ఈకనంజేయు ఆత్మయు, “ఈ విషయమై 
నజాన మును అబదముళలే; గై శ “ఈ తలంఫలోలున వ. ద్దు ఏ; అ) సాధించెడి అదె్యెతులకే ఈ తలం పుంగలుగు 

తే. దృశ్యమును లేదు, లేదు త శ దృవ్టికర్త 
దోవమును లేదు, లేవ న + నీవవారి 
దల్ల(బహ్మంబునం దల $ యొల్ల ద నెడు 
(పళ్నకలుగదు 9 సకల న + త్పండితులకు. 

విశ్వావనుః.___విశ్యావనువు __ 
గ॥ వయస్య ! మెవం మహీనుకదూూవ శేవ్వు విజ్బంభిపాః ॥ 830 
వ. సఖా! ఈలాగీ మహీ లేఖుల దూషణ లేఖలలో. జెలళేలకు? 
వృ॥ పారంపర్యత ఆగతో నిజకు లేపంథా నహోతవ్య ఇ 

త్యదై ఏకే ంపరిగృవ్యావాంతే గిజ౫ తోమి ఛ్యాత( మా చత తాం 
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ఆధ్వేతుం నియమాన శేషత ఇ మేక రాణి నిర్హాతును 

ప్యా స్తిక్యాచ్చతురా నికామమిత శే కే తావచేతాద్భృశాః॥ 

అ. నిజకులే=తేనవంశ మందు, పారంపర్యతః = పరంపరతో, ఆగతః=వచ్చిన, 

పం థాః=మార్షము, నహాతేవ్యః = విశువందగినడి కాదు; ఇతి=అన్సి అదె (తేం= 

అదై ప్యతమతీమును, పరిగృవ్యా= చేకొని ఇమే=వీరు, జగత్ః=_పపంచమునకు 

మిధ్యాత్వం= =అ సత్యమును ఆచక్ష తాం= చెప్పుదురుగాక్క నిగమాక = వేవముల 

న్కు అ శేషతః= సర్వమును, అ భ్యేతుం= అధ్యయనము చేయుటకును, కొరాణి= 

కీయలను, నికామం=మిక్కిలి, ఆ స్టీక్యాత్ =అ నీకులౌటఐలన, నిరాతుముపీ= 

అనుష్టీ ంచుటకును, చతురాః = సమర్థులు. ఇత రే= వేటువారు, ఏ తాద్భశా తా 

వత్ =ఇట్టివానై న వారు, కే=ఎనరు ? 

తా. తము వంశాచారమైన అ దె్యెతమార్దమును వదలక (పపంచముమిథ్య అ 

నియ జీవేశ్వారులకును భేదములేదనియు చెప్పుచున్నను ఈ ఆదె దె తులు 

వేదాధ్యయనము చేయుచు వేద విహితేకర అనుక అనుష్మించుచునున్న వారు. 

ఇట్టివారు, మ ఆఅవ్వరున్నారు ? 

శ పథము స్వపరంపరాగత *$(పథ మటంచు 

కొంచు నున న దె దై. తము 9 కొంచ కాగ 

మాధ్యయన మాయనుష్టాన $ మా స్తికతిన 

నెజపుదురు వీరివ లె నేరు $ నెజపంగలరు?ి 

y 

ఇ. ఆ స్లేక్యము=ఆ సి నీకతే_ ఆ సీకులవుతే ము. ఆ స్తికులు=ఆ _నిఅనువారు-పర 

'బవ్యాపరలో కాదిక ముకలదు అనువారు, స్థార్తులు= స సతి సంబంధులు, వీరు 

కాస్తారిర్థ వదార్థ్యపతి పాదికధర్శ ములను చల పెడి మును బృవాస్పత్వాది విహి 
కేకర్ణ రీనుప్టించ్వే వారగు నటె దై తులు. 

అందు నా రవర నము, 
అాలళాంు దిన 

కించ.._. మజియు.___ 

కృ! (శుతీ ర భ్యతారః కిమువి జపితారో మనుగణమ్ 
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(కతూ నాహరారః కిమపి దదితారః| పతిదినమ్ | 
అమిాస్యారాః (శొద్ధాన్యపి రచయితారో విధున తే 

శంతే ర ర వామాణ్యం _పసజ దననుష్టాపకతయా ॥ 899 
ఆ. అమో=ఈ, స్థారాః=సా ర్థులు, (ప్రతిదినం ఇనిత్యమును, (శతీ5= వేద 

ములను, అ భ్యే తారః= అధ్యయనముచేయు వారును; మనుగణం జ మం తసమూ 

వామును, జవీ తారః=జపీంచువారును, (క్రతూక్ =యజ్జ్ఞ్ఞ ములను ఆవారారః= 
"చేకానువారును కిమవీ = కొంతరైను దదితారః = దాన ఘుచేయువారును; 

(వొద్ధాని = (శాద్ధములను, ర-చియితారోవీ = చేయువారునై; (పసణత్ = 
నదలుచు, అననుష్టాపకతయా = అనుష్టింపనివారవుట చేత, శుతేః = వేదము 
యొక్క, అ_పామాణ్యం = (ప్రమాణ రాహిత్య మును, విధునతే = నిరనీంచు 
చున్నవారు. 

తా. ఈస్తార్తులు వేదములు (పమాణములని వేదాధ్యయనమం(తౌనుసంధాన 

పశోమకరణ చానకరణ పితా) దిశాం ద్ధాచరణములు కలవారై అవిలేనివా 

రికి వేదము ల పమాణములు అనుటను నిరసించుచున్న వారు, 

నీ (శుతులు స కమఘన + (శంతులు పర్వంబఠిం(త్రు 
(శుత్యర్థములను వి (శుతులునగుచు 

నుం[తంబులావృ త్రి తి శీ వుననంబు లనుపించి 

జపియిం[తు మం తార్ట 9 చణులునగుచు 

నధ్వరన్మును విహి $ ఆతాధ్వరన్యు మొన ర్లు 

రధ్వర్యులనంగ ( (దశేయ్యధ్వులగుచు 

సత్చాతదానంబు * సలుపుచుందురు తమ 

శ క్రికొలందిం(బశీశ స్తులగుచు. 

క్షే సా రు లె  సతులగు పీరు $ (శద్ధతోడ 

(శాద్ధముల( జేయుచుండిట్లు 5 నేరవితోడం 

జేయ లేని (సామాణ్యమా 3 న్నాయమునకు 
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నెట్టుగలుగును? గలుగుమే $ లెట్లు? మహీకి, 

సమం తాదవలోక్య..__ అంతటను గనుంగొని,___ 

అందు శెవవర నము, 
రా £9 

ఇ, ఫా వులు=శివ[పాళశ స్త వము నే తెలి"పెడిమతేసంపదాయ (పవ ర్హకులు. 

గ॥ నిస్తులా అప్యమిో విషయా శై ఇ న(పషచురతయా నశొఘావు ఆశి ఉషా tn 

కి ఇను జ 9 ర_ంతి. అ(తహీ త దృహ్మాప దార్థంయథా నస్థిత వమునభిదభానా 

చె ఇనా? విదుపోవి వివూపహాయంతి | 828 
ద్ని 

వ. కలయంగనుంగొని యవి శేవంబులయ్యు నీవిషయంబులు శే 
వల శ వ(పచుర౦బులై న్లాఘార్హ్హంబులు కానయ్యె,. బందు 

(బహ్మపదార్థంబునే య థాతి థార్జంబుగ బలుకనివార లీశె 

వులు కోవిదులనై నను విమోహపరి భాంతులుగం జేయుచు 
న్నారుక దా లి 

తథ్రాహి.__ అటు తేక చా... 

వృ॥ మదనజనశే వీతాతంకే మహాగుణ శేవధా 
పరవుపురు పే. నిత్యాసకాం (శుతిం కమలామిన | 
బత ? పశుపతొ ళభూలోపేటే మనోభన దావాశే 
నిపీతహృదడయాం శవా జల్పంత్య భాగ్యహతామివ | 824 

ఆ. వీతాతంశే=విడిచిపోయిన ఆటంక ములుకల వాండును, నుహోగుణ బే 
థొజ=గొప్పగుణ ములకు నిధియునె న, మదనజన*ే= విష్ణువునందు, నిత్యాసకాం 
=ఎప్పుడునుఆస క్లీగల, క మలామిప=లక్షీనివ లె, (శుతింజ వేదమును, హా భ్రాగ్ జ్ఞ 
తే=శూలరోగముచేత- కూలాయుథ ము చేతకూడుకొన్న వాడును, పశుపతాం 
మూథఢ(శేస్టుండును- సర్వజంతు(కేస్టుండును, మనోభవదావాశే = మనస్సునం 
గలిగిన కామాదులను - మన్న భుని దహించినవాండునెన శివునియందు, నికీ 



విశ్వగుణాదర్శము a36 

కన వయాం=టాంచంబడిన అభి పాయముక లదానిని, అభాగ్యవా తొామివ = 

జాం యము చేత కొట్టునడినదానిలగా, శ వాఃజ=న్ శౌ వులు, జల్పంతి=పద రుచు 
ల 

న్నారే, బప చఎఅయ్యూ ? 

తా. ఏదోవమునులేక సద్ద్దుణసంపన్ను(డెన యావిష్ణువునందు సదాఆస 
౧ de 

కల లతీ వేవింవలె నుండు (బవ్వాకొండమను (శుతిని భూలముకలిగి పశుపతి 
అల్లో py) 

కాన శివుశియందే అభి పాయముంచి దౌ ర్భాగ్యమున చెడిపోయిన ఆండుదాని 

గా శై నులు పదురుచున్నారు. 

సీ ఈతడు మరునకుం $ దాతయే యగు,నగు 

నాతేం డా మరున కే శ ఘూతకుండు 

ఈతండు భవవోగ 4 ఘాతకు(డగు, నగు 

నాతండే భనుండు ళూ శే లాయతుండు 

ఈతండు సుగుణనంశేఘాత శేవధి ముగు 

నగు నాతండహింగుణా శ యతతనుండు 

ఈతిండు పురుబో త్త $ మాత తాభిఖ్యండౌ 

నాత౭డే పశుపతి $ (వాఖ్యుండె "ను 

కే. ఇట్టి యాహరియందు (శీ $ యట్టి, శుతిని 
నట్టి ౫నరాహారునం దభాశగ్యా భివాతను 
బోలెః (బేలెదరాశై వు 4 లోలినవును 
వారికి నిత్వానపాయిని * హరున కవ్సునె. 

వృ! సూర్యా దారోగ్య మిచ్చేత్మమవి హుకవహోత్సం పదుల్తాన 
మిచ్చేత్ 

ఈశాొనాద్ధాన మి చ్చేదనవధివిభవం మోకమిచ్చేన్సు కుందాత్ 

ఇత్యా ద్యాన్సత్య వాచో హితమునిభ ణితీ రాక్రలయా య్యాపివిప్లో 
kl వా స్పేవాంత్యజంతోబత భవహాత యు భావయం "తేభ వంకతే। 
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అ. నూర్యాత్ =నూర్యునివలన, ఆరోగ్యం= రోగములేమిని, ఇచ్చేల్ = 

కోరపలసీనది; హుతేపహోత్ =అగ్ని నలన, కమపి = కొంతెన, సంపదుల్లాసం= 

సంపదవలలి సంతో షాతిశయమును, ఇచ్చేత్ = కోరవఐలనీనది; ఈశానాత్ = 

శివునివలన, జ్ఞైనం= జ్ఞానమును, ఇచ్చేత్ =కోరనలసీనది, ముకుందాత్ = విష్ణువు 

వలన, అనవధివిభవం= మితి లేనివే భవముగల ,మోక్షృం=ము క్రి న్కిఇచే ఏజ్ =కోరవల 
సేనది ఇ త్యా ద్య్యాః = ఇదిమొద లె న, సత్యవాచః = సత్య వాక్కు. లె న, హీతమునిభ ణి 

తీ8ఆహీ" ము'లైన వ్యా సాదిమునుల వాక్కు_లను, ఆక లయ్యాావీ= తెలి నికొనియును, 

తేశై వాః=ఆకై వులు, విస్టోః = మహావిప్లువుయుక -, నేవాం = సేవను, త్యేజం 

తః=విడిచినవారై, బత= అయ్యో? భ వవాతయే =పాపములను పోలగొట్టుటకె, 
భవం=శళివుని, భొదయం లే=తలంచుకొనుచున్నాగు. 

తా. శై వులు ఆరోగ్యంభాస్క_రాది చ్చేత్ 7” అనునట్లు నూర్వునినలన 

ఆరోగ్యమును, అగ్నివలన సంపదను, శివునివలన జ్ఞైూనమునున లె ఆమవోవిష్ణువు 

ఏలన మోక్షమును కోరవలనినది. “త మేవంవిది త్వాతిమృుళ్యు మేతి నాన్యఃపం 

థావిద్య తేఒయనాయ జ్ఞా త్వాతంమృత్యును త్యెతి నాన్యః పంథావిము క్షయే! 

జ్ఞా నా దేవ లే కై వల్యమ్॥”” ఆను వ్యాసాదిమనార్దీ వాక్య యులు తెలిసియు ఆమహో 

విష్ణువు సేవను విడిచి సర్వ దోననివారణార్గ మై అమ్మా ? ఈశివు చే తలందయ 
చున్నారు. 

చ. సవిత నరోగతంగుతిచి $ సత్వరమగ్నిసిరింగుజించి, యా 

శిన్రనివిబోధముంగుజిచి 5 | శ్రీపకి మాకుమునుంగుటించి, కో 
రవలెనటంచు (మోసెడి పు$ రాణములున్వినియట్టి, కీపతికా 
భవవారు వీడివేడిభను 5 భావన సేయుదు రీదురీవాు లే. 

అపిచ._...నమణి యు. 

వృ॥ తద్విప్లోః పరమంపదం హీ తనుసం పారే సదాపశ్యతా 
సాం[దం సూరిగ తేన నిర్శ్మలమహోనందాత్శ కం శాళ్వతమ్ | 
అ(పేప్పంత ఇమే సమేత మనికం జేతాలభూతాలిఖి 
రోకం భీకర మంచితుం' వ్యవసితా మా హేథ సగంనశ్వం మ్! 
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ఆ. తమసః = ఆజొనముయొక ._, పాశే= అంతమందు, సదా= ఎప్పుడును, 
జా 

పశ్య తా= చూచుచున్న, సూరిగ కోన = =జ్ఞానిసమూవాము చేత, ; సాం దం=దట్రమై, 

నిర్మలమహానం దాత్శ కం =నిర్జోష మైన మహాసంతోవ యే స్వ్పరూపముగాగల దై, 

శాళ్యతం = నిత్యమె, విష్ణోః = మవోవిష్ణువుయొక్క-, తత్ =ఆ, పరమంపదం 

=పరమపదమునుగదా, అ పేష్పంతః = =కోరనివాలెన, ఇ మే = ఈశైై వులు, 

బేళాలభుూ, శాలిని. చే శాకమలయు భూతములయు సమావాములచెత, అని 

శం=ఎప్పుడును స మేతం=కూడుకొన్న దె, భీకరం=భ యంకరమై; నళ్వరం = 

శాశ్వతము కాని దై, మాహేశ్వరం=శివసంబంధిమయైను లోకం= లాస్య దేశ 

మును, అంచితుం= పొందుటకు, వ్యవని తాః =నిశ్చయించినవా రై రి. 

తౌ. అజ్ఞానమును వదలి జ్ఞానముతో. గనుచున్న ఆ సనకాదిమునులతోనిండి 

పరమానంచమయమై నిత్యమైన యాపరమపదమును గోరక ఈ శౌ వులు అనిత్య 

మె భూత భే తాళముల చే భయంకరమైన యా కెలాసమును పొందుటకే కోరు 

చున్నారు. 

తరువ్రూజ. అది వైఫ్తవనివాస 3 మదియెవై కుంఠ 
రం 

మిదిశే వవాసమా $ నిదియెక లాన 

మదితమఃపారమో $4 నదెపరంథావు 

మిదిపర్వతమునవు 4 నిడెాపఠరుషంబు 

నదిసూరిసాం[చమా $ నదెముహానంద 

మిదిభాత భేతాళ $ మిదెనుహోభయద 

నుదిశాశ్వతమునవు $ నదియ వేకీతమె 

యిదియశాశషతవనును $ నిదియవేశ్సీతమె ? 
వ్శ్వావసుః. ---వీవ్యాాావనువు, __ 

౫॥ సఖీ ! గుణ్యగవాణ కుతూహారీ భూయాఃి 827 
వ. సఖా ! గుణ(గహణమండి కుతూహలివికమ్ము? 

కర సమాచరంతి నిమాకాశాసా స్రాతేనాధీయ'ే 

బ్ర” ర 
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సంతన్వంతి చ స ప్తతేంతునిచయం ధిన్వంతి భ క్యాతిధ౯ 

సాంబం(త్యంబక మర్చయంతిశుచయ క వాస్సదై వాదరాత్. 

ఏ పొమోదృశకర్థ్యణాం కతిపయీ దోపా విషహ్యా నకిమ్! 328 

అ. శుచయః=పరిశుద్ధు లెన , శై వాః=శై వులు,నిత్యెం =పతిదినమును, కర్ణ = 

స్నానసంధ్యాదికర ను సమాచరంతి=ఆచరించుచున్నారు; నిగమాక్ = వేద 

ములను శాస్తా ణిచ=కా స్త) ఘులనుక్ ఆధీయ తే =పకించుచున్నారు; స ప్రతంతు 

నిచయం దజయజ్ఞ్ఞ సయావామునుక్ , సంతన్వంతి= చేయుచున్నారు; అతినీ౯ 

అతిథులను, భ క్య్యా=భ కితో, ధిన్వంతి = సంతోవపబచుచున్నారు; సాంబం= 

దేనీసహితు.డైన, (త్యంబకం=(తి నేత్రుండెన శివుని, సదెప=ఎప్పుడును, ఆదరా 
€ ల గై త్ =(పేమతో , అర్భయంతి =అర్చించుచున్నారు;ు ఈ దృశక ర్యళకాం = ఇట్టి 

సత్కర్మ లుకల, ఏపాం=ఈ శై వులకు, క తిపయే=కొన్ని,దో పా$=దోవు, ములు, 

విషహ్యాః =విశేషముగా సహింపందగినవి, నకింజఏల కావు ? 

తొ. ఈ ఖ్ వులు పరిశుగ్గులె స్నాన సం ధ్యా ద్యాబరణ ములను వేవళాస్తాం 

ద్యధ్యయనములును, యజ్ఞ వి శేస,కార్య ములును) ఆతి థ్య భ్యాగత సమావరణ 

ములును, పార్యతీసహిత మహేశ్వరార్చనలును, ఎప్పుడు నానరముతో జేయు 

చుండగా, వీరియందలి యేదోషమువై న, మనము సహించుకొనయంగాడదా ? 

మ. అనిశంబుంగియ లా చరిం్య త్యుళుతిశాకే స్తాభ్యాసము ల్పేయు 

దుర్ ,క నియభ్యాగతులంభ రిం తు[కతువుశ$ల్కా_వింతునై వు 

ల్పదా,వనినయో దా వులుసాంబుశ ం౦భు శంచులై $ వీప్ప౯ా సను 

ర్పింత్రుగ ,న్లొనయగ న్వీరిపయిం బొ సంగు నెదొసం$గుంగొండొక్రం 

డుండిన ౯. 

అ. స ప్హతేంతువు=యజ్ఞ ముఇది స_ప్టపౌకయజ్ఞై ములు, స ప్పవావిర్యజ్ల ము 
ఇ — ఖా ఆ లెల్ల ఆటీ 

సోనుసంస ంస్థలు అని వివిధములుగ నుండి 21 విధమయ్యునుు ఈ విధ 
a 
గ ప్రస _ప్పఅనియే యుండుటవలన అదియే వూర ప్రపద మైయున్న యది. 

అన్య చ్చ శ్రోత వ్యమ్...నుఖొక్క_టియు వినందగినది. 
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రహ5పరి చ ర్యా సాం[పతం తన్వ లే యా 

రిభ క్రిం హంత? జన్మాంత రే సొ | 

శమిత దురిశవర్లం సాచ సూ తే౭_ పనర్లమ్ 

నిః కుర్భ తాం న రరపూజామ్ || త్రిక 

(x eS (89 శ 

భో తీ ష్ ర్త 2A Cc 

y 4 అ. యా=వఏది, ౦(పతం= ఇప్పుడు, సర వారపరిచర్యా = శివుని విషం 

మైన పరిచారక తత్వము, తన్య తే = చేయంబడుచున్నదో? సా=అది, జన్మాంతే శే 

వేజుజన్మ్య ములో, వారిభ క్రింజవిష్ణుభ కిని, జనయతి=పుట్టించుచున్న ది. సా= 

వారిభ క్ర, శమితే దురితేవర్ణం=శ మింపంజేయంబడిన దోవషసమావాముగల, అః 

రంచ= మోక్ష యునుక్,నూతే=కలిగించుచున్న ది. క ర్భపూజాం= ఇట్టి శిపహూజ, 

కుర్భ తాం = చెయువారికి,ఇనా= ఇక్కడ, ఫలహోనిః =| పయోజనము లేమి, కుత! 

ఎక్కడిది ? వాంత = అయ్యో? 

ఈ. ఇప్పుడిప్పుడు చేయు శిపపూజ వెనుక వెనుక వారిపూజవుచేయం౫లు 

జేయుచుండును. అప్పు డా వారిసూజ వానిని నిర్ణోషుంజేసి వానికి మోక్ష 
నిచ్చును. కాంబట్టైి ఆ శివపూజ చేయువాని కేమియు ఫలహానిలేదు. 

క, హారిభ కినిమి తక మో 
— —— 

హరభ క్రిభబాంతేరంబు శ నం దఘనరం 
హా ౧ 

బరయింపక యపవరం 
౧ 

బరయించు, న'బేమిహోని $ వారపరి చర్య. 
పరంతు.__..మజ్ొక్క_ టియు. బా 

వృ॥ నా రుదభ క్తి ర్వితనోతి భృదమ్ 
యా సమువి ద్యేషలవా నహివ్వు, | 

౯ 
తె వవ భర్హాయ భవంతి దారాః 

క దాపి యన్నాభిన్బుశంతి జా రాః ॥ { 
ఆ. యా౭ఏ,రు( దభ _కి=ళివభ కి విష్ణువి ద్వెషలవాసహిష్ణుః = విష్ణు? 

మందు కొంచెమెన మై ఓర్వనిదియో? సొ,-ఆ శివభ క్రి, భ్ ౦= త్నేమమున్సు 



సటిప్పణాంధ్ర, పద్య టీకా తాత్స ర్వేతివోసస సహితము. 641 

నోతి = చేయుచున్న ది. యాక్ =ఎవరిని, జారాః=విటకాం[డు, కదాపి = ఒక 

ప్పుడెనను, నఅభిమృశంతి=అంటరో, 'తే=ఆ, దారావప= ఫార్య లే, ధర్యాయ= 

ధర్మ్మముకొజుకు, భవంతి =అవుచున్నారు. 

తో విటకాండు అంటనిఆం[డు ధర్మార్థ మే అగు చుండునట్లు విష్ణువిషయ 

మున ద్వేషము చేక యుండు శివభ క్రి మోక్షయునుగూడ ఇచ్చును. 

క. శారిచ్వేషక శివవి 

సారితభ క్రియు విముక్తి $ దమునగునె, ధరక్రా 

దారజనాళీగుణాళీయు 

జారజనస్ప లప్ప్రథర్ష్మ ఫ కారిణియగు నే, 

గ॥ శేషశాయి విద్వేషవవహ్ మూర్చాభిషికో దోషః కాపురుపా 
గ్రామ్ | 881 

వ. శేషశాయి ద్వేషమే కాపురుములకు మూర్దాభిసేకమువలా 

నరాషతి శాయదోవము. 

పశ కి. చూడు 

వృ! నా స్టిక్ళమావహాతి నారకమాతనోతి 

[వ పొఢింనివాంతి పరిలుంపతిసంపదంచ | 

అయుఃక్షణో త్యుపచినోతిసమ _న్తదోషాక్షా 

ద్వేపో ముకుందవిషచౌరా వివయోగతుల్యః || 889 

అ. ముకుంద విషయః=విష్ణువిషయక మైన, జ్వేహు= చ్వేషమ్సు, విష 
తుల్యః= వసంబంధయతో సమానమై, నా స్రిక్యం=నా స్త్రి గుం క తృమున్సు rte) 

తి=కలిగించుచున్న దె; నారకం=నరక సంబంధమును, ఆతనోతి= చేయుచున్న ది, 
వ న్ట్రయును, నివాంతి = =పడంగొట్టుచున్న ది; సంసదంచ= సంస తి 

అవ 

పరిలుంపతీ = =కతేగ్లించుచున్న ది; ఆయుః=ఆయుస్సును, క్షీణోతి = క్షీ భింపం 
కయ సమ _స్తదోపాక్ = సకలదోవయులనుక్, ఉఊపచినోతి =వృద్ధి 
“ఆచుచున్న దె. 

41 



విప్ ్వగుణాద ద సము 

సం 

సకలదోవములనుక£. 
గలిగించి నా సకిల్నెస 

యౌ, విష్తువిష యక దేవ ము 

a సమర్థ ములను పోలో ట్, ఆయున వక మున ఇవిగించుటయకాక , సంప తె 

నా స్తికతనునరక (3 మాస్హనిచ్చుం 

(చాఖ్మన వచ్చిలచ్చి $ రూడి బుచ్చునుబు చ్చు 

సాయువును దొసంగు 4 లన్ని దెచ్చు. 

న ] కుత సులు ఆ 
వం నా స్తిక్యము= నా  సికమతము, నా స్పికులు=పర్మ బహూ కరలో'కాదులు జ 

సాన మున ఫరాణాదు ల| పమాణములనియం వొాడించువాగరు. ములవయు, చేదకా స్త ఫుర UG 

అందుపా పండవర్హ నము. 

ఇ. పావండులు=పండా రాలు. వీరుకాపాయథధారులునుు ౫టాల్గు గులును, 

వంగ ధథారులునె న శా వులు. 

Xi సత్వ మేవత థాపి అవె వె దికకృత్తి త్తికే(వ (పయియాన తాం శిన 

భ_క్రిమభినయతాం పావండవి శేపాణా మేపోవేవు. వన[థషయ 

తి హృదయమ్ ॥ 888 

టి. ఆచై డికవృ త్తిప్వేవ = వేదో కృములుశకాని (పవ _రనములం గో, (సయి 

యాసశాం=పయాసపడణోరువా-రె, 

వ. నిజమేయెనను, అ-వె దికములే యగువిధుల నాచరించుచు శి 
వభ_క్సి నభినయించు నీ పావండ విశేషములవేవమే హ్యావయ 
ఛీవకమై యున్న యది. 

తభాహీ___అబుతె కదా ? 

వ్ను॥ | శితాభవ్యనమూర్హా శ్చితాభస్మ శువ్యు 

“ా జటాల్యాః స్పుటాలాపళూన్నాః | 



వూ గస 

సటిస్పణాం ధ్ర పవ్య టీ కా తాత్ప ర్యేతిహానసస హితము. 648 

స్మళానాగ్నిసఖ్యా దృ ఆ నిర్హహాంతేః 

విశాఖా ఇవావిరా దిశౌొను భనుంతి ॥ 884 

అ. ఆమో=ఈపావండులు, (శిత -అభప్య-మార్డాః= ఆశ యింపంబడిన-కుళ 

లము కాని-మార ములుకలవారె , చితా-భస -శుమ్యత్ -నిటాలాః = స శానమం 
౧ ద. ఆశే నహ 

దలి-బసుమము చేత -శోషించుచున్న-నొ సటిభాగముగలవానై , జటాలాః=జడ 

లుకలవారె, స్ఫుట-ఆలాప-శూన్యాః= స్పష్టమైన - మాటల చేత-ళూన్యు లై , 

సృకాన-అగ్ని-సఖ్యా=స శానగుందలి-అగ్ని తో _చెలిమిగల, దృశా=చూపుచే 

త, నిర్ణవాంతిః =దహించుచుండువా రై, పీళా చా ఇవజవీశాచములపలె దిళాసు= 

దిక్కు_దిక్యున, భమంతి=తిరుగులాడుచు న్నారు. 

తా, ఈసాషండులు నుంచిమార్చిములు విడిచి మంచిమాటలునుబేక నొసట 

ఛస్మ మును. తలను జడలునువేపకొని, నిస్పునంటికంటితోదహించునట్లు గా వ్ళా 

చములవె పలుదిక్కు_ల6 డిరుగులాతచున్నారు. 

తే. ఆకుభమార్లు లన్నాళ శ భసితఫాలు 

రస్ఫుటాలా పులు జటాలు?5 లపిశొ చ 

తులితులె స,ళానకృ ఖాను 4 తులిత దృశ ల 
a... —é వో 

దిశల నేర్చు చు(దిరిగెద $ ర్లిపర వీకు, 

గ| కించ, ఏషా నుకిజగుప్పితాంటిః || 

వ. మజియు, వీరి రీతి అతి జుగుప్పితమె మై యున్నయది. 

వృ॥ పతీ.కృత్వ గిరీశం 

సా రహి తాశ్చ మానహీనాశ్స । 
mp . 

ఇచ్చంత్యధిగంతు మిమే 

ధనంజయం లింగదర్శనే నైవ! రితిర్ 
( చి ర్తి అ. మానపానాశ వమౌానము లేనివారును, సిద్ధ్యా = ఫలసిద్ధి చేత , రహి తాశ్చ= 

కాన్యులునై ను ఇ మే=ఈపాషండులు, గిరీశల =పర్వతశేస్థయును - పరమేళ్వ 

న, పథ్నీకృత్య=పత ము-గాం జేసికొనితనపవమముగాం జేనికొని లింగదర్శ నే 
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ముయొక్క_ దర్శనమా[త్రమున నే, ధనంజయం=ధనమును జయా 

్ర అధ్గిగంతుం=మించుటకు, ఇచ్చంతి=కోరుచున్నారు. 

ఊఈపావండులు మానములేక ఫలసిద్ధియులేక (కొండలోపొగనుజూచి 

ఆస్నియున్నవపు అనుమానపడునట్లు) లింగ దర్శానముమాతము చేత నే కొండను 

_కొనునల్లు పరమేశ్వరుని తనపక్షమయు చేసికొని ధనంజయములను tl, t 

నలె అన్ని వేవునిక మిబుటకైరయే కోరుచున్నారు. 

తే సిద్ధి మానము తేక పశీకరించి 

యానగికీశ్కు నీపాపషండు * లా ధనంజ 

యుంగనంనోరుదురు కుత 1 ర్కాాన్యు లఅగుచు 

లీంగ డర్భాననా [తన శ అంగు లగుట. 
Ca షై 

అన్యెచ్యాత____ఇతురులు నిట. 

4 

శౌ”చగమా చరితు వనుపష్యసమర్తా 
ధా 

ప నష పాంచ. గారం నిచబుద్ధిహ్భదయం (భనుయంతి॥ 886 

అ. ది 

గాడీచెలతో సమానులై , చాహుయుగం = రెండు బాహువులనుక్కా ఆ ద్ధరంతః 
యి వాజి 

ఒవెకె త్తి ర ఆ=లఅపాషండులు కౌచం=కౌచమును, ఆవరితుమువీ= 
ల్ని పం ౬ సళ్ళా ళీ బే మెయుటకుంసహాడ, అసు 8= చెతేలగానివారై, సీచబుద్ధివ్భా దయం = అల్పబు 

ఇ నళ a ణి 
ఇ ద్ధులమనస్సున, భ )ముయంతివ=భ )మింపంజేయుచున్నా రువ లె నున్నారు. 

తౌ, ఈ పానంములు గోర్లు పెంచుకొని గాడిదలనతె “చేతులు -పెళతుకొని 
యుండియు తాము కౌచమినం జే mo 

శ ౯ చమైనం జఇయనివ్యారె నీచులను (భమింపంజేయు 

యం నా 
ఉద్దరంత ఇన బావుయుగం జే 

వకవఖురాః= నిడివె కనఖం నిడివై వంకరలైన గోళ్డుకలవారై , కురక ల్వాః= 

il pl oil &s లీ ౮ త. 

శే 

"లే. గాడిదలవ ఖల నిడుద వంశేకరలునోకతు ? 
౧౧ “ల గాలను గలిగి భశజూలనె తి 

— 0 



అర్య స్త్ర ఉద ఆర్య a ఆన అద కో ॥ 
సటిప్పణాంధ్ర పద్య టీకా తాత్ప ర్యతిహోససహితము. 645 

నె త్తినిడుకొని యడలింతు $ రు త్త పజల 

సౌచమునశేనిచాలని శ నీచు లిచట. 

విశ్వావసుః వి శావసువు. 

౫॥ విన్చుశ్వ, సఖే! గుణ్యగాహిణానై తే విదూవణీయాః ॥ 887 

వ, విమర్శించి, సఖా ! గుణ(గాహియెన వానికి వీరు దూవణోయు 

లుకారు. 

వ్బృ! శీతోప్హ జృంభణ సహేము జితేం[ది యేషు 

కష్టోపవాస పరిశుహ్క_క లేబ లెషు | 
ra ఇ ed వ మ ఆభ పుణ్య స్థలాటన పరాకృత కిల్లి యెష 

జానీహూ కానపిగుణాకా జటి లేవ్వమోాము | 888 

అ. జి తేంద్రియేషు= ఇం దెియజయముకల వారై , కీతోన్లజృంభ ణ సెహీమ= 

ఐలివేండుల విజృంభ ణమును సహించువానై+, కష్టోపవాస పరిశుష్క_క లేబరేషు 

= కష్టమ్మునై న ఉపవాసముల చేత వాడిపోయిన శరీరములు కలవాశె, పుణ్య 
స్థలాటనపరాక్ళతకిల్చి మేష = పుణ్య స్థలములలో సంచరించుట చేత తొల? 

(దోయంబడిన దోవ ములు కలవారైన, అమోసు = ఈ, జటి లేషు=కుత్సితుల 

యందు, కానవీ గుణాక =కొన్నిి గుణముల నై నను, జానీహి= తెలిసికొనుము? 

తె, జితేందియులై చలి వేంయుల నోర్చుకొని, ఉపవాసాదులేం జిక్కి 

పుణ్యస్థల సంవారమువేత సర్వదోషములు తోొలలిపోయిన యీ పావుండుల 

అోర్తాని ని కొన్ని మంచి గుకాలున్న వి తెలిసక్రొమ్హా గ 

క్, వితతోవ్ష ీశ వాతము 

వీతి నహియించియును నుపవశసించి యు. బుణ్యి 

వీతులంజరింతు రకృతదు 

హ్కృతులగు నీజటిలుగం దొశేగినను ? గుణముల్, 
2) 
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చ్య్యాతిషాక వర్ణనము. 

ఇ. జ్యౌతిపికులు=జోోతిహ సం|పదాయవే త్తలు, వీరు=తిథి వార నక్షత్రే 

మయోసనకరణము లనెడి సంచాంగములతోను, రాళి లగ్న[గవా చారభు క్వుపభు క్రూ 

లతోన శుభా శుభక రమహూూ ర్ల జాతేకాదులను నిర్ణయించి తత్త తా 

ల నుఖదు? ఖభానుభవములను 'దెలుపువారు. 

గి ఇత్వతో వకు సాశంకమ్ కలమే పు స్తకహస్తాః కల్ఫఏ వా 

కాయ తతఇతః పర్యటంతి। 889 

వ. తని మాట్ొక్క_(_పక్క_ (గాంచి సంజేహించి ఎవరు వీరు పుస్త 

కహస్తులె వేకువనె లేచి యిటనటను బర్టటునము చేయు 

చున్న వారు. 

కృ శానుః___కృ శానువు. 

గ| నివుణ నువలోక్య సపరిహోసమ్॥ 

వ, నిపుణంబుగ నిరీశీంచి పరిహాస సహితంబుగ. 

వ్బ॥ జ్యోతిళ్ళా స్త మహోోేదథా బహుత రో త్సన్లాపవాదాతఖిః 

కలోలర్నిబిడే కళాకాక తిపయాక్రా లబ్ద్వా కృతా ర్థాఇన 

దీరాయుస్సుత సం పడాదికథ నై రవజ పాశొ ఇమే 
ఘె ఓ దొ 

గేవాంగోహ మను( పవిశ్యధనినాం మోవాంముహాుంఃకుర్వ లే| 

అ. బహులర - ఉత్సర్ష - అపవాద - ఆత్మఖిః=అ నేక విధములైన - సామా 

న్యమును - విశేషమును - స్వరూపములుగాంగలు కణ్లోలెః=అలలచేత, నిది 

డే=దట్టమైన, జోతిశ్ళా స్త మవోదథె= జ్యోతిళ్ళా స్త్రమనెడి మహాసమ్ముద 

మందు, కతిపయాక =కొన్ని , కళాక =అణువులను, లబ్ద్వ్వా= లభించి, కృ 

తార్థా ఇప=కృ తార్జులువ లె, ఇే= ఈ, దైవజ్ఞ పాళాః=అధమజె స్యతిపి.కులు, 

"గవాం గేవాం=[పతియింటను, అను పవిశ్య=(ప వేశించి, దీర్ధ్యాయంస్సుత సంప 

దాదికథ గై 8= దీరాయుస్సు సుతులు సంపదలు - మొదలె నవానివాక్యములతో , 
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ధనినాం=ధనవంతులకు, మోవాం= భాంతీని, ముహుః=పలుమాబు, కుర్భ'తే='చే 
యుచున్నారు. 

తౌ. అలలవ త సామాన్యజ్యోతిషము విశేవబ్యోతివయు అను భేదములు 

గలిగి సమ్ముదమువలెనుండు ఈ జ్యోతిళ్ళా స్త స్తమందు కొన్ని బిందువులను 

మా (త్రము చడివి మేము కృ ఆ"ర్జులమైతి మి. అనుచు ధనవంతుల యింటింటను 

జేరి మోక్ష దిర్ధాయువుక లుగును, కోమారులు కలుగుదురు, సంపదకలుగును అని 
చెప్పుచు, వారివారిని భమింపం జేయుచుందురు. 

శ్రా, జ్యోతిళ్ళా స్త స మహాపయోధి నపవా 4 దోత్సర్లముల్భంగసం 
'ఘాతంబుల్భ లేఘూర్డి లంగ లో దియం౦శగాంబోయియందుళ్లే ముల్” 

పాథోవిందులు కొన్ని కొన్ని కొనిత $ త్చారంగతుల్తాలేగా 
జా తాయుర్ముఖవృ త్రముల్పలుకుదు్ ర్భాగాదులం దెల్పుచున్ , 

ట్. జా తాయు ర్తుఖపృ త్ర యలు = జిని ంచినవానికాయుస్ను మొదలై నవాని 
వృ తైాంతేవ ములు, భాగాదులక = మే షాదిరానులను. 

కించ... మజేయు. 

వృ! విలిఖతి నదసద్యాా జన న్శష(త్రం జనానామ్ 
ఫలతియది త చానీం దర్శయ త్యాత్మ దాశ్యువ్ 
నఫలతియది లగ ఎ (పష్టు వె షదోపో 
హారతెభన మి మాసం హంత? జె దైవజ్ఞ పాఠః |] 841 

అ. ఎౌవష్జ పాళ౩=బ్యోతి పి కాధముండు, జనానాం=జేనులక్కు జన న్మష్మతోం= 

జాతకము, సత్ _- అనత్ వా = యథార్థ మో - అయ థార్థమో, విలఖతి=[నా 

యుచున్నాండయ. ఫలతియది=అది ఫలించు చున్న డేని, తానీం- =అప్పుడు, ఆ 
త్య దాక్ష్యం= =తేనసామర్థ్య మును, దర్శయతి= చూపుదున్నాండు. నఫలతి యది= 

ఫలింపకున్న డేని, లగ్న పష్టురేవ=జలగ్నము అడుగువానికే ఏవడోవః=ఈదో 

పషృము. ఏనం= ఇట్లు అని ఇవా=ఇక్క_డ, ధనంజధనమును, హరతి =ఆక్రమిం 
చు కొనుచున్నా (డు, వాంతీ= అయ్యో ? 
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తా. ఈ అధమజ్య్యొతిపి.కండు జనులకు (వానీనజాతీకము ఫలించినయెడల 

తవసామర్ష్య మును తెలుపును ఫలింపనియెడల్క లగ్నము అడుగువాని మాటలవ 

లనిదోమమే; అని యిట్లు చెప్పీ, వానివానివలన ధనము 'నాష్టంచుకొనుచుండును, 

లే. జననప[ తంబు బాగోగొా $ జను లకొజురు 

(వాసి ఫలియింపందమనేర్పె $ (పకటపణుతు 
రదియుఫలియింపబే౯ లగ్న శ మడుగుదోవ 
నునుదు రధమధదై వజ్ఞు లా 4 ధనముకొటు కె, 

అపిచ__..నుజియు. 

వృ॥ (ప మోాదఃఖేదోవా౭_ప్వుపన మతి పుంసోవిధి వతాత 
మయేదం[ పాళోవాభిపీతమితి మిథ్య్యాక థ యతి | 
జనా నిఖానిషాకలన పరిహాోశె కనియ తాకా జ ల ఎ 
ఆసా మేపాది నాం పరిగణన ధమెవ(భ ను యలతి। 842 

అ. పుంపః=పురుషునికి, (ప మోవోవాజ సంతోవమైనను, ఖేవోవా = దుః 
తైమైనను; విధిసకాత్ =క ర వశమున, జాపనమతి = (పా ప్రీంచుచున్న ది. ఇదం౦ం= 
ఇది మయా = నాచెక, [పాశేవ = ముందే, అఫిపీతం= చెప్పబడినది; ఇతి= 
అని, మిథ్యా =అబద్ద ము, క థయతి= చెప్పుచున్న ది. ఇ స్టైనిస్టైకలన పరిహారై కని 
య తొక =ఇష్ట్రమును కలిగించుకోనుటకును అనిష్టమును పరివారించుకొనుటకును 
ముఖ్యముగా నియమింపంబడినట్టి, జనాక్ =జనులను, అసొ = ఈ దెపజాధ 
ముండు మేషాదీనాం= మేపాడిరాసులరెమెక్కు, పరిగణనయెఐ= తెక్కి_ంచుట 
వెతనే, (భమయతి = (థ మింపంజేయుచున్నా (డు. 

తా. మనుస్ఫునకు తనతన విధిఐళయగా సంతోష ముగాన్సి, దుఃఖాని 
కలుగుచున్నది. నేను ముంచే చెప్పినది అని అబద్ధము చెప్పుచున్నాండు. ఇష్ట 
మందో అనిప్టమందో నియమింపంబడీన యీ జనులను గూర్చి ఈ యధమెన 
చదు మే పాదిరాసులను లెక్క._ పెట్టి (థమియింపంజేయుచున్నాండు. 

క ఖేనంబామోాదంబొ 1 విధివశాన 
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నైన మున్నేన చెప్పిన $ దెనదని య 

నిష్టమిష్టమొ విడంజేయ శ నెసంగుజనులు 

మేపువృపభాదిగణనమైక్ $ మెయివురల్పు. 

గ॥ అన్నువా తథ్వ్సవాద్దై వజ్జ _స్తథాపివృథా తద్వచశ్శ్యవణమ్! 

వ. యభాంవాదియగు దె వజ్జుండుంచెన నుండునుగాని, వాని వచ 
ళా 0 

నము వినుట వమయగుట. 
కీ ఆలీ 

తభాహీ__అటు లెక దా? 

వృ॥ అనుఖ మథసుఖంవా కర్మణాం ప క్తి వేలా 

సవావా! నియత మే తే భుంజతే దేవాభాజః | 

తదిహూ పురతే వవ (పాహ మౌహరూరర్తిక బ్పేత్ 
వాడట 

కథయ! ఫలనముమోషా నుంతతఃకింతత స్పా వ! 844 

ఆ. ఏతే=ఈ, దేవాభాజః= దేవాధారులు, కర్మ ₹కాం= తమక ర్మ ములయొక ్క_ 

ప క్షివేలాసు=పరిపాక కాలములలో అసుఖం=కష్ట్రముగాని, అధవాజ= లేకుం కే 
అజ 

సుఖంవా=నుఖుముగాని, నియతం=నియమింపంబడినట్టు గా, భుంజతే =అనుభ విం 

చుచున్నారు మాహూా ర్రికః=జ్యోతిపికుంయు, తత్ =ఆ సుఖమొదు ఃఖ మొ 

ఇవా=ఇక్కు_డ, పురతఏప= ముందే, (పావాచేత్ =చెప్పె నేని? అనూపాం=వీరి 

క్కి అంతత8=దగ్తరలాాని, తత$= అపతేలయగాని, కింఫలం=ఏమిఫలము, స్యాత్ 

తా. బేవాధారులు తమపూర్వజన్న సుకృత దుష్కృుతము లాయా కాలము 

లలో ఆనుభ వింతురు అని, యీూజ్యోతిష్కూండు ముందే వెప్పియుండినను; ఓ వి థా ఏ 5 

శ్యావనూ ! నీవు యీదేవా ధారులయొక్ళ_. ముందటి వెనుకటి ఫలములను చెలి 

యం౭జేయుమా ? 

తే. సుఖమొ యసుఖమొ కర విక కుతము గాంగ 
ననుభ వింతురు దేవు లిశేట్టనుదినంబు 



న్ Yee Coon 

దాని మునుమున్న దై వజ్ఞా $ లూని తెలుపు 
డాన ఫలమేమి? కర య $ దానందప్పు, 

విశ్వావను... విశ్వావనువు 

[| ఐహీకామువ్మ్ కా రంభో పయోాగినో నోపాలంభ ముర్హంతి 

ఉో్యోతిర్విదః। 845 

శృణుతావత్ వినుము. 

కృ॥ నదైవం నషి(త్రంచ కరత సిన్యే 
న్నయ[ తా స్తిదేకే నను జ్యోతిష 
నతారా నచారా నవానాం[గహోణాం 

యోవా తెంవబుద్గ్లః నతిథ్యాద యతో తై 9వబుద్ధః |] 846 

అ నను=ఓకృ్ళశానూ ? య్మతే=ఎక్క_డ, చేశే= దేశమందు యలోః= ఎందు 
వలన, ఏవః=ఈ, బుద్ధ 8 =జ్ఞానవంతు.డెన, బో్యోతిస్య్జూ = జౌగ్యతిషి.కుండు, నా 
స్రీజలేడో; అ= అక్కి, దైవంకర్య =యజ్ఞాతికర యు, నసిర్య్యేత్ = సిదిం 

య 
ఏదు. వ్మీత్యంకర్త ర్మ =పీతృకర్థయు, ,ననిన్ట్యేత్ = సిద్ధింపదు.. నతారాః= నిత్యనకు[ త్ర 
ములును సిద్ధింపవు,. నవానాం(గహాకాం =నవ్యగ వాములయొక్క._, నభారాః= సం 
చారములును సిద్దింపవు. తి థ్యాదయః'నా= తిథివారాదు లై నను అత=ఇక్క్కా 
వ ననిస్ట్యేయుః = సిద్ధింపవు. 

తా, ప్రచేశమున గాని జ్ఞైనవంతులడైన జ్యోతిష్కుడు లేనియెడల, అ 
కాడ బైపకర ర్మ వీతృక రాదులును, తిశివార నక్ష తాదులును, నన్మగవాచారము 
చును -కెలియునట్లు సెద్ధింపవు. 

లే దైవకర్యవెళ్ళకకర శ తారవార 
కరణయోాగ౫తిధి| గవా $ కార్యగతులు 
మొదలుగాగలయవి యొబ్లు $ మొనయునునకు 
నందునందును జో్టతిషు థ్ లందకున్న , 
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గ యచ్చ సమర్థితంమాహూ రిక వచ(శ్శవణం ము భేతి తన్నిపు 
ణనిరాపణా న పణాయంతి ॥ 847 

వ. చోట్టతిష్క్లల మాటవినుట వ్యర్థమని సమర్థించినది నిపుణ 
నిరూపణ మేయైనను అదిపంబజెంబునకు. బా తంబెకాదు. 

యతః____వలం కుని, 

వృ॥ భానో క్లీతక రస్య వావి భుజగ గాచ్పే పుకోనిశ్సి తే 
తీరానామటనం దనస్యఘట యత్తాష్మ త యోచ్చాటనమ్ 
ఇ స్టైైవాగవభారి తే సతిధృ'తే స్తుష్ట్రశ్చ లాభోభ వేత్ 
కే చవ్యన నే తితత్సరిహృతిః క రుంజపాదైర్థఃకునూా॥ 818 

అ, భానోర్యా=నూర్యునికిాని, శీతకర స్య వావీ=చం దునికింగాని, భుజ 
(గానే= సర్పరూపమైన రాహువు! గవాణము, ప్రరః = ముందు, నిళ్చితేసతి=నిశ్చ 

యింపంబడుదుండలా, తాపతయోచ్చాటనం = తాప తేయమును పోంగొట్టు 

నట్ట, తీర్లా నాం అటనం=ప్రుణ్యతిర్థ సంచారము, జన స్య= మనుష్యునికి, ఘటయే 

త్ = ఘటింపంజేయును. ఇన్సె= ఇష్టము, (పాక్ =ముందు, అవధారితేసతి = కెలు 
పంబడుచుండల౫ా, ధృ లే;=-ధెర్య మునకును, తుప్రేశ్చ = సంతోష కునకును, లా 
భ౩=లాభము, భవేత్ =అగును. క స్తే=క ఫ్టమైన, వ్యస శేచ=వ్యసనమును, అవ 
ధారి తేసతి= తెలుపంబడుచుండంగా, అ(త=ఇక్కడ, తత్ పరివ్భాతిః =ఆకస్ట 
రిహారము జపాదై కః=జపయు మొవలె నవానిచేత, క రుం= చేయుటకు క్ష చ డా ఎలి + 

మా=సనురమునడి, భవేత్ =-అగును. ఢం 

తె. నూర్వచం[ద (గనాణముల పుడు గంగానదితీర్ణ స్నానము బేసి తాపష్యత 
యయ ములు వోంగొట్టుకొనప లెనని చప్పగా, ఇష్టమైన సంతోవ, మనుభ వించుచు 
అనిహమెనయెడల దానిల బోణగొటుకొనుట జపాదులు జజుపవలెనని నిర Ca 

(స) యు 
£ 

(త్న 

యిం-చిదె. 

లే. సూర్య చం దుల్య్గగహణంబు శే సూచితంబె 
మైనందావా పహృ త్తిర్థ ఫ్ నూడ౮గలుగు 



ర్ం విశ్వ గుణాదర్శము 

నిషమురబుంపె ర్యసం$ తుష్టులొందు 
8 ష్ 

గమవమునయింప జవీయింపం 4 గలుగవలయు, 
వు 

దీ తాప త్రయము= ఆధ్యాత్మిక, ఆధిభౌతిక ఆధిదైవికములు, (se 

ఇ. సూ ర్య వంద వాణములు ఇవి ఆపాలసముదమున చేవతలశె క్ తజచి 

వ యుమతమును ఆమహోవిహ్లువు జీవతలకుపంచి పెట్టునపుడు రాహుపనెడు సర్చ 

స్వరూప రాక్ష సగవాము డేదకలదగ్గట దాలగియుండి ఆపం చిన యమృతేమును 

mee నూర్య చంద్రుల విలనం చెలినికొన్సి అప్పుడె ఆమహోవిష్టువు త్న 

చేతిలోని గం కుతో వానికంఠము 'తెగనజికి వేయంగా, శిరము ేతువై శరీరము 
రాహువై తోన్నుందెలివినందున ఆ సూర్య్ణచం దులమోయె పగవిడుపక కలకాల 

ము తమకు అనుకూలించినపు డెల్ల ఆనూర్వుని ఆశేతువును, ఆచం[దుని తానును 

ప తమకు పల్ల పడినంతవణకు పూర ర్ల అస్ధపావ (తిపాద భాగములలో ఒ క్ర 

కభాగముగనె (మింగియు సమాభిందుకొను శ క్తిలేక (కక్కి చేయుచుందురు. 
ఇవియే రాహుకేతు.గవాగ స చంద్ర నూర్య్య్మగవా [గవాణములు. (ఇది కథా 

రూపము లె.) 

మచే యాడంచమండల కళాకిరణములు పా ర్షమాస్యమావాస్యలయందు 

అకు సతేకు[్ట ఏ యగచుండుతు ఆ సూర్య మండలకిరణ ములు అడ్డువనడుటపలనను 

ఈ నూర్యచం[ దమండల [గహాణములు భూమండలచ్చాయాచ్చాదితే ములగుట 

వలనను గలుగుచుండును. (అనుటయొ వా స్తవము.) 

ఇందుకో ముఖ్య కారణ ములు. (గవానక్ష తభూర్మువరాది సర్బృమండలము 

లును ఇకా కారముగ సర్వదా తిరుగుచుండుటయే. 

Ki అవి సంభశ్చదై వడ్డె వచ నేవు అనుపపన్న | 849 

న.ఆ దై వజ్ఞలమాటయందువి శ్యాసము లేకపోను టకాడంగాడదు. 
వ్బ॥ పుష్టి హాసౌ కుముద సుహృదః పుష్తవంతోపరాగా 

కంకాదీనా ముదయవిలయా విత్యమి- సర్వదృష్టాః | 



న ఎప్పణాం ధ్ర, పద్య టీ కాతాత్స క్యేతిహోససహాత ము. 653. 

ఆవివ్ము 560 తకజఖలవనచనే వరత కుంభీపులాక 
౧ 

న్యాయా జ్లేోషతిర్న యగకివి దాం నిశ్చలం మానభావమ్॥850 

ఎవ 8= చందునియొక్క , పుస్టి పాసౌ= వృద్ది తృయములు 

న్కు పువ్చువంతో ప రాగాొ=నూక్ణఇం[ ద [(గవాణములును, శు కాదీనాం=ళు 
a 

(కాది నా ఘులమొక్సా జఆవయవిలూభా=ఉఊ దయా _సమయములున్సు ఇళ్యె 

మా= అనయిపి, సర్చృదృషహ్తా:=సకల జనులకును గనంబడినవియే, అ్మత= ఇకాడ 
లు 

కుంఫీప్రులాక న్వాయాత్ =(ఊడికిన) కుండలోని అర్నకణమునుఐలె జ్యోతిర్న 
యగతివిదాం = జోల్గతి క్యా స్తమార్లవే త్తలయొక్క_, అఖిలపచ నేషు=అన్నిమా వీ *3౮ యె 
టలలో, నిశ్చలం= ఎనిస్సంశయమై న, మానఫెవం=[పామాణ్యమున్సు ఆ విష. 

ది క్ష్షయములు, నూర్యచంయ్యద (గ్రవాణములు, శు-కాడి 

[గవాముల ఉఆచయా _సమయములు అన్నియు అందజికి తెలిసినవియే ఐనను 

అన్నయు జడ్క్ినకుండలోేని పయన్నకణమును మాకము కనిపెటి అంతయు a లు 
ఆడికినడి అని కనిపెట్టు వటు ఈ జో్యేతిష్కలు చెప్పెడిమాటలో నిస్సంశయ. 

ళ్ ap] 

మైన (పమాణవచనము మ్యతమునె ఆంగీకరింపరా ? ఏమి? 
ల 

తే. (గహణములుం జం! _దువృద్ధియు శ క్షయము నుజియు 
శు కు నుదయవు సమయము $$ జూయవార 

లోకి చ జ్యూస్వులమాట స్థాశీలిపులాక 

న్యాయమున నై న నవ్వారు $ నమ్మలేరు. 

ఇ. దం_్రపృద్ధి కయ మలు-చం దుండుడ అమ శంకువు. అమృకకిరణుండు, 

కనుక ఇతనికి అమృతమయము"లె న కిరణములు=కళలు పదియాఆుకలవు. ఇట్టి 
పోడశ కళా పరిపూర్దుండె చన చం(దు6డు పాల సము[ద్రమున అమృతమథనమఫుడు 
అమృతకలళు కామ భధెన్కు కల్పతరు, కౌస్తుభ, చింతామణి, కమలా దేవుల 

కోంాడ ఆవిర్భవించి ఆ మహావిష్ణువుచేత ఆ యమృతము దేవతలకు పంచిపె 
3 ఆ దేవతలు జరామరణాదులు లేక అమరులుగా. జేయంబడియును, అళ్ళి షి 
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న్యానులలో నోహిణీమా(త [వీయుండని దత్మపజూపతి శాపమువలన తన కళ 

అనో ఒక్కా-క్క-టి తిపోయెడ్ కళలు ఆ మహోవిష్టువు ననుజ్జ చెత 'బేవతిలే 

ఆహాకమ సచునుంకియు, ఆదినుండి , నూర్యనితోయగాడ  తౌనును (శీమన్నా 

తాముుని “వే; (తొద్వుయమై యుండినందున ఆ నారాయణ సంకల్పము చేత నే 

వోడశకళా పరిపూర్జుండగుచునుండును. అందువపలనెనే యో 
యు బూ పుకారు ah Go 

హార మానీయుందు వృద్ధియం,అమా వాస్యముందు క్షృయమును ఒక్కా 
త నం 

కం. చుస కొడ ఇ 

క_కశోలో క వంబడుచుండునుః 

న్న ఇత్థం అ సీతివిదోవిదుః॥ 
ఫతే 

విదు we ఏవగింతురు. 

వృ? వద్దం (గామం విబుధ విఘురాం భూపతినభాం 

ముఖం (శుత్యాహినం మనుజపకి శూూన్యంచవివయమ్! 
అనా చాశనాకా దారా నపవారికథం కావ్యవపిచ 

గ పవ క కృృృతకాపేకం గురు దుప సుబుద్ద్ధిః పరిహరేన్ | 851 

ప్. 

శాతర్య + 

ఆ, వ్ైవజ్జె = పో్యోతిష్కు.ండులేని, (_గామం=(-గామమును; విబుధ విధ్ధు 

రాం= పండతులచేత హీనమైన, భూపతి సఫాం= రాజసభను, (శు త్యా= = వేననన 
నముచేత ,క 3౫ నం౦= =శాన్య మైన, ముఖం = _బాహాణముఖుమును, మనుజపతి శూన్యం = 

నావే హీనమైన, విషయంచ= దేశయునుు అచాచారాకొ=మంచినడవడి లేని, 

డారాక = భార్యలను అపవారికథం = పారికథలేని, కావ్య మవిచ=[ గంధము 
పఐ_క్షృత్య ఆ పేకం=వాచాలత్వము చేత వడజెచివోయిన  గురుమవీ = 

నె నను, సుబుద్ధిః= మంచి జ్ఞానవంతు(డు, పరివాశేత్ = విడి-ది?ె పెట్టును. 

తా. మంచి జ్ఞూనముక లవా౭డు జ్యోతిస్కు.డులేని _(గామయునుగాని, పండి 
తులులేన రాజనభనుగాని, ఒక వేదవచనమైన లేని _బావ్యాణవాక్ము...నుగాన్చి 
రాజులేని దేశమునుగాని మంచి నడవడి లేని - పెండ్డముగాన్మి హారికథలేని (గం 
ఖమును'గాని, ఉప చేశాదివాగి గిత్వములేని ఆచార్యునిగాని విడిచి పెట్టును. 

ఉ. చె బె వవిదుండు లేనిపురి $ ధర్మ విదుండును లేనినోష్టి యుకా 

న్కు 

గ్ లో ల్లీ 
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౦బు"ేని నుడి * భాగ్యపరుండును చేని చేశథముకా 

నిభార్య పహాదశ మేకొని వాకొన లేనికావ్యము౯ 

కృగాని గురుశవర్యుండు చేల వివేక శాలికిన్. 

ఎలు. ేవడే=అణయవ, వావికి =వరుసగా. 

బెపుగ్వర్హనము,. 

సజ వై ద్యులు. వీరు ఓపథివిశేషముల చేతను, రసగంధ పాషా 

జాణ పి క్ల శౌ త్యములనలన గలుగు రోగములను నివారించుకొజు 
అ Ol 

"ర్ట అేచ్యూదులు చేసీ కోగులకిచ్చి పథ్యములతో ఆరోన్యము 

రు. 
ల అ - 
లె నము —_కృశ"ను వ్రు ఇ 

వ్. ఇత్యన్యతో ప్క్ష్య సోపహోసమ్ ॥ 852 

జన నుండుయగాక,అని మజోక్క పక్క. నవలోకించి 

ంచు యనయె. 

“భై డంంతే (| మృసాక వూయె 

“ద్ద రయభథారతే ఆః | 

చం మదమంచితరుగ వః 
రజ ౧ 

QQ 

"డడం పఠిపూరయంతి ॥ 

ఢి “వె ద్యాః=వై ద్యులు, మిథ్యా - జవ ధైఃం=జఅబద్ధపుమందు 

క పార్దమైః= అబద్దపు గ పహాయములచతను, అసవ్యాల హై క్ు 

;మంల జేతను, అయ థార్థ తై లై 8 =అబద్ధప్తుతిలముల చేతను, వా
ం 

చిత ఈగ వె ౩=వంచన చేయబడిన వ్యాధిగ స్తులసమావాము 
ee య 

న్ 

పనిడికుండను, పిపూరయంతి జఐనిండించుకొను 

8లిర్ 

కశాం౭కం=కడు 

వలు చరికానిమందులు కపాయములు 'లేవ్యాములు -తేలములు 

అను వంచించి కుండనువలె పొట్టను నిండించుకొనుచున్నారు. 
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ఆ, వటియావధంబు శ వట్టి క పూయంబు 
లు = 

నట్టి లేవ్యామును మ $ అట్టితైల 

మిచ్చికోగి మోస 3 పుచ్చి వెజ్జులువీరు 

పొట్టవోసికొం[దు శే కట్టకడకు. 
e A) 

కించ... మణి యు, 

వృ! న ఛాతోర్విజ్ఞానం నచ పరిచయోవై ద్వకనయే 

న రోగాణాం తత్తాా వగతిరవి నో వస్సుగుణధిః | 

తథామ్వే తే వె ద్యా ఇతి తరలయంతో జడజనాకా 

అనూ౯ భృత్యా మృత(ోరివ వను హరంతే గదజుపామ్ ॥ 

అ, వె ద్యకనయే= వై దృళాస్థమందు, పరిచయః =అభ్య్యా సము, నజ లేదు. 

ధాతోక = నాడియొక్ళా, విజ్ఞానంచ = విశేవజ్ఞానమును న=లేదు. రో-గా 

కాం - వ్యాధులయొక్క_, తత్త్వ - అవగతిః = య థార్థతేను - తెలినకొనుటు 

యును, న= లేదు. వస్తు గుణధీః అపి=జ “షధవస్తువులయందు బుద్ధియును, న 

లేదు. తథాపీ=అ కైనను, ఏతే=వీరు, వె ద్యాఇతీ= వై ద్యులమని్సి జడజ 

"నాక్ =మందమనుహ్యులను, తరలయంతే 8=|భ మింపంజేయువారె , మృతో్యోః 

=మృ్భృత్యు దేసతయొక్క, భృ త్యాఇవ= బంటులవ లె, గదజుపాం = రోగ మను 

భవించువాకయొక్క, అసూకొ=(పొణయలను ధనంచజ=(దవ్యమునుక్ , నా 

రంతే=వారించుచున్నా రు. 

తా. ఈ వై ద్యులకు వెద్యశా స్తపఠనమునుు వాతవీ త శేపూది నాడీజూను రయ్ య "ళో జారి 00 ఒట్టి ర్త 
మును జ్వర మేవోది యథార్థజ్ఞ్వనమును, ' ఓ మధగుణజ్ఞానమును లేకున్నను; 

-జుీయే వై ద్యులమని ఆజ్ఞ లెనరోగులను [భమియింపంబజేయుచు తాము మృ 

త్యుదేవత _త్యులవ. పా, 'ధనమునుక్- వారంచుచు , రు, 
"లే. వె ద్యమును ధాతువును వ్యాధి శ వగయునుతి ప 

దార్థగుణమును నేమియు శే నరయంబడచె?ి 



టిప్పణా 9ద్ర పద్య టీ ఇ ఆాత్ప క్వేతిహాససహితము. 657 

మొన, నీవై ద్యులార్ గి $ యసువువసువు 

నీడ్చుకొనుచుం[ దు మృత్యువు * భృత్యులట్లు. 

ఆపి చ___మణియు. 

క్లో! కపహాయై రుపవ్యాసై శ్చ నృణా ముల్గాఫఘ తాం కృతామ్ | 

నిజెషధకృతాం వెద్యో నివేద్య హం తేధనమ్ ॥ 855 

అ. కపషాయెః=క పాయ ముల చేతను, ఉఊపవాసెః=లంకణముల చేతను, క 

 శాం- చేయబడిన, డల్లా ఘ'తెం= తేలికను, వె ద్యః= వై ద్యుండు, నృళళాం= 

మనుష్యులకు, నిజెషధకృ తాం=తవయావధము చెత =ేయంబడినదాగా) నివే 

ద్య= తెలిపి, ధనం =(దవ్య మును, వార తే=వారించుచున్న
ా (శు. 

లే తౌ. (తికటు (తఫలాది కపాూయములచేలాని లంకళాల చేలాని కలిగిన ఆ 

రోగ్యమును ఈ వైద్యుండు తనమందుచేత నే కలిగినది అని ధనమును ఆయా 

రోగులవలనం జేకొనుచున్నా౯శు. 

క. (తికటు(తిఫలంబులబా 

రక చే యుగ షపాయనులను *+ లంఘనములను౯్ 

లగువేయయినం దనవె 

దక మున నేయనును వై ద్యుం కే డర్ధముగొననే. 

టి. [తికటువులు= సొంటి, పీప్పలి, మిరియాలు; (తిఫలములు= చరక, తాటి 

ఊ సరిక కాయలు. 

విళాషవసుః ని శ్వావసువు. 

గ॥ వయస్య ! వికోపకారిషువై చ్యేష్వవద్యాని న కలయేథాః॥ 

చం చాయ 1 వికోపకాగకాలగ్లు నీవె .గల్లయర దవద్యములు 

4 ఖో జ 

ల్ ల ఎక్ గాము yo wr జ అట గ 
న్స్ మే ల అ ముర యు లన న 2 ఇటో ra గ 41 గ Ga 

య 11 స్సు a bE గం ఆ ఉం టపా చచ అతి ర ॥ He Tc 

(1 వ = 
న. CO 

ల్లో సా Er చ all n= mM yD ys 
/ EE వాటం వ ఈం తీ య 



గజ వికంన తానకము 

మానే బంధుజనే కృతి[ప పలపనే భె భెర్యం విధాత్తుంపునః 

షక. పెం క కళ్ళ క్తికి లీతకాముయ్మ పశవునా దై ప్ర ద్యాళ్చేర్ విద్య తే॥857 

మసే =శిర రన్సు దు స్తర వేద నాక బలి తేసతి= దాంలటంసాడని తొందరే అ. 

జ్ హపోంగం బడనది యగుచుండ (గాను, అంతర్షళం= గొంతులోపల, స్ప 'రేజస్పర 

క్యూ మ స్పసతి= = అణ (€గినదె అగుచుండ గాను తనౌభఎ శరీరమందు, జ్వరపావశే 

మాడే యన్ని చేత, తసాయాం సత్వ్యాం= =తేవీంపంబడుచుండ గాను 

సజే= ఇం|డియములసమావాము, తాంతేస సతి=తోగ్తినది అగుచుండలా 

శవ 

ఇ న్న్న 

వ్యాషక వ 

న్కు దూ సే౭కృశళించిపోయిన, బంధుజ నే=చుట్లముల సమూవాము, కృత(ప్రలప 

జేసతి = చేయంబడేన (పలాపములుకలది అగుచుండ6గాన్సు పునఃం=మఆఅల, శో 

జాం గక్జిమున, విభాతుం, = కలుగంబేయుటకై , కలిత ఆమయ (పశమనా 

హ్ =జేంనవ్యా, )బయొక్క_ పరిశాంతికలిగినట్టి, వై ద్యాత్ = వైద్యునికంటె, 
ఊ3రః=ముజయొకండు కః=ఎవండు శ కం=జళ కికలవాండుగా, విద్య తే=కనం 

వాం జట 

లౌ. కలనొప్పియు, గోంతునొవ్పీయు ఒడలు జ్వరము కవ్చియు, కన్నులు 
మొద న యిం డెియములణంగియు తల్లిదం(డులు మొదలై నవా రేడ్చుటయు 

లిగియుండలా) ఆరోగియొక్క రోగముల పరిశాంతితై ఈ వె వెద్యుడుగా 
ఆ 

చెమొెలయకు + 

క్క మెటిపయ క _కీకలవా(డు 7 
శ ము తలవేదనకునో రం శీ దలము కాకయ కాంక 

a 
గు తికపటి డగు తిక ౫టినం ది స 6 

బలుకొేక్క_కునను $ బలుక కున్న 

నొడ లంతొచలివేంకి * నడలింత కనివింప 
బదడన నె నణారుండం 4 బడక యున్న. 
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లే. నాలుబిడ్డ లు తలీదం(డు $ లన్నదమ్యు 

లొక్క మునిం చేరి పలవింప శే నొద్దం జేర 

ధైర్యమును జెప్పనప్పు డా * ధైర్యశాలి 

వె ద్యుజొక్క_ండె తక్క ఫ$ వలంతియెనండు. 

వృ॥ మాబోధి వె ద్యకకలామయ వమూమయేమ 

(వా వేము రగూభివగితి (_ప్రథితి స్తమేవ 
ఆ కారయత్యఖిలపవ వి శేవదర్శీ 

లోకో౭_పితేన భిమోవ న దూపణీయః ॥ 858 

అ. ఆయు=-ఈ వై ద్యుండు, వైద్యకకలాం = వై ద్యశా స్త్ర)మునుగూర్చి, 

మాబోధి= తెలిసికొనంబడడు,; విశేషదర్శీ=వి శేషము తెలిసీనట్టి, అఖిల ఏల=సక 

అమైన, లోకోపీ= జనులును, ఆమ యేషు=విధిశా సములు, (పౌ ప్రేషు= "పా ప్పీం 

చుచదుండయలాయ:=ఎవండుు ఫివక్ ఇతి = వె ద్యుండుఅని, (వథితః= =(ప సిద్ధప 

డుదున్నాండో, తమేప= వానినే, ఆకారయతి =పీలుచుచు న్నారు; తేన=దాని 

చేత, ఫివక్ =వెద్యు(డు నదూవణీయ ఏవ=దూపషింపందగినవాండే కాడు. 

తా. వైద్యుడు వైద్యశా స్త్రముమాత్రమైన చదువకయు లోకులు 
వై ద్య విషయమున విశేషము సతెలిసీయు ఎవడు వైద్యుండని (పనిద్ధపడిన 

వాడో వాడే పిలువంబడుచుండును; అట్టివై వైద్యుండే గార వింపంబడు 

చుండును. 

తే. లోకులొక వై ద్యవిద్యయు $ లేకయున్న 
వైద్యు లనువేరి (ప్రఖ్యాతి $ వేద్యులున్న 

బిలిచికొను చుందు రందుచే $ భివజుతెపుడు 

దూజందగు వారు కాశేలిి $ దూజవీరి, 

గ॥ కష్టమహో?ికృతోపకా శేవ్యగదంకా నేవు కృతఫఘ్నుఏన నిర్వి 
చేకోలోక ౩ . 859- 
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వ. అయ్యో ? కృతోపకారులగు నగదంకారులయెడలను నీ లో 
కులు కృతఘ్ను లేయగుచు వివేకవిపానులగుచున్న వారు. 

Xi ఇర్గీంపహాక వయః క థయంతి॥ 

వ. కవులు నిప్విధమున నవి్రమయమున నే కథకు లగుచున్నారు 
కదా? 

వృ॥ నిర్వ ఎ తాధ్వర కృత్య బుతి(జ, మథో త్తేర్తాపనో నావిశమ్ 
యుద్ధాం తే సుభటంచ సెద్ధనిజయో వాణార, మా _ప్తస్థలః 

వ్యర్థం వారనధూ జనం చ కువిటో నిర్విష్రతణ్యాతనో, 
౨ ౧2 అద ధ్వ స్తాతంక చయశ్సి కిత్సక మవి ద్వెప్టి (ప చేయార్థినమ్। 860 

అ. నిర్వ శ్తాధ్వరకృత్యః = నె వేర్చుకొన్న య జై కార్యముకలవాండు, 
బుత్విజం=యాజ్ఞి కనిక, ఊ త్తిర్దాపగః= దాటిన నదికలవాండు, నావికం= 

మీడవానినిక్; యుద్ధాం తే=యుద్ధముకడపట, సిద్ధవిజయః = సిద్ధించిన విజయ 

ముక లవా౭డు, వోధారం= వావానమైన, సుభ టం = చెంది కువిటః=కుత్సిత్ మైన 

వటుండు,నిర్విష్టతద్యావనః = నెజువేరు ఏకొన్నయాదాని యౌపనముకలవాలం డై, 

వ్యర్థం = వ్యర్థముగా, ఆ ప్తస్థ అః= (వీయమైన స్థలముకలవాండై న, వారవధూ 
= ఇ 

జునంచ= వేశ్యా నీ)జనులనుక్, ధ్వ స్వొతేంక-చయః = త లయ గొట్రంబడిన నై 

ఆటంకములై న రోగముల సమూవహాముక ్లలవా.దణు, చచికిత్సక మవి = వై ద్యునిక' 

గాడ; అథ=ఆవెనుక, (పదేయార్థి నం = ఇయ్యందగిన దానినిం గోరువానినింగా, 

'జ్వేష్టి=ద్వేషించుచున్నాండు. 

తా. యజ్ఞ కార్యములు నెజ వేర్చుకొన్నృవాండు తా నీయసలసిన ధనమును 

గోరెడి యాజ్ఞ కునింగాని, ఏటిని దాంటించలా దాటి వాండు తా నీయవలనీన 

చాని నడుగలా నాయోడ వానినిలాని, యుద్ధ ములో తనకు జయముక' లిగియు 

తనకు సహాయుండుగానుండిన మహాభటుండు వానికీయపలసీన దాని నడుగగా 

వానినిగాన్సి మోసీకొనిపోయి విడి చినవాడు ఆకూలి నడుగలా నెక్కి పోయిన 

వాం జశాకూలివానినిగాని బోగముదాని నెల్ల "కాల నునుభవించి ఆది ముసలి. 
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దైన వెనుక దానివిటకాండు అడిగిన చానినీయక దానినేగాని, రోగములు మానిచి 

వెద్యుం డడిగిన దాని నీయక ఆరోగి ఆవై ద్యునిలాని వనుక వెనుక బ్వేషించు 

వాడే నుహాదోపీ యగువాండు. 

సీ. [కతువులు చేయించి 5 కృతకృత్యుండై తోడ 

నల బుత్విజునితోడ శ నలుగువాండు 

పవహించునీటిని $ (బవహణంబున దాంటి 

దా(టించువానితోం $ దగులువాండు 

యుద్ధము చేయించి $ యిద్ధజయంబంది 

యండించిన భటునె $ యలంచువాండు 

నె త్తినబరువును $ నె తించుకొనిపోయి 

| యిలుచేరి కూలిచే * మెగుచు వాడు 

తే. వయ సనుభ వించి వెళ్ళను 4 వదలువాండు 

తేని నెపమూని పనివాని + కీని వాండు 

నడుగ సరి నిరర్ధుల $ నకుపువాండు 

వ్యాధి ప్రస్నేయు" వె వైద్యుని $ వదలువాండు, 

క శానుః కృ శానుండు.__. 

౫॥ ఇతి _ విమానమ (గత శృాలయన్నగతోఒవలోక్య సోపాలం 
ఛమ్ | 861 

వ. అని వినూన మానయించుకొని తనయొదుర నిరీకీంచి యు 

పాలంభ సహితంబుగ. 

౫॥ సఖేజ_త్రపశ్య? కవీనా మేపాంశా స్త్ర, వ్మిపతిపి.ద్ధాంచ ర్యామ్! ' 

వ. సఖా! ఇటంజూడు మా కవల చర్యలు శా స్త్ర పతిషిద్ధము లై 

యున్నయవి. 
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కవినరనము. 
కె 

ఇ. కవులు=కవనశ కీ క కలవారు. వీరు గణయతి| పాసములతో ఛందోభంగ 

ములేక పద్యాదులు రచించువారు. 

వ్చ॥ (నాశ సవనానురూప కవసాం వాణీం మునోహారిణేమ్ 

షంహో ? కవయఃక దర్భకుటిల య్మె వాపాలసాత్కు_ర్వ లే 

ద్రకోపావ్బాత సార చే ంధవపయోా చేవాభిపేకోచితమ్ 

నంసేకే వినియుంజ తే సునుతయశ్ళాకాలవాలస్యకీమ్ 1 868 

. కసయః=కవుల్కు (శ్రీనాథ స్తవనానురూపకపనా౦ = విసుసోత మునకు 

తగుమైనక విత్వముక లె, మనోవహారిణీం = = మనోవారమైన, వాణీ హెమ్కును, 

కదర్థవటిలక్షైపాలసార్కు.ర్వ రే= కుదులె కుటెలురై నరాజుల కథినము చేయు 

చున్నారు. హోకష్ట్రం= ఆహాకష్ట్రము ? సుమతీయః = “బుద్ధిమంతులు, బేవాఖి మే, 

కో-చితం = శీరామనాథస్వామియొక్కం అఫిపేకమున క తగినడైె, దూరోపా 

వృాతసౌర నెంధవపయః =దూర మునుండి లే (బడిన డేవనదీస సంబంధ మెననీటిని శా 

కాలవాలస్య= కూర గాయలపాతియొక్క, సం నేకే=తడుపుటయందు, వినియుం 

జలేకిం=ఉపయోగపఅచుచున్నారా? ఏమి? 

తా. ఈకవులు (శియఃపతిస్తో తములకు తెగిన తెమకవిత్వము నీదరాజలపొా 

విట బడవేయుచున్నా రు. ఇట్లు చేయుట నేతుబంధముదగ్గర రామేశ్వరము 

నందలి రామనాథ స్వామియఖి పే.కమున క్రై ఇన్నూఅు మున్నూజామడలనుండీ 

తెచ్చిన గంగాజలమును కూర-గగాయలపాతులకు( బోయునట్లులున్న ది. 

ఉ, శౌరి నుతింపనింపయిన శ సత్మ_వనంబు నృపాలపాశ ముల్ 

సాశెకుందాకవాకొనయం౫ 4 సాగిరి లోంసచు న్యర్లు లీక న్రల్ 

వీరిరహిరామనాథు నభిపేకము $ కోసము గాయనీ రముల్ 

దూరమునుండి తెచ్చి నవిశతో(గగంజేయరె? శాకనీక ముల్. 
ఇ, రా మేశ్వరము--రాముండు ఈశ్వరునితోడంహాడ (పతిస్థి. స్థాంపయిడినస్థల 
ఇ దక్షీణమున మధురజిల్లా లో తూర్పున సము|ద్రతీరమునొద్ద లేదు 
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నాధ ప్రురమునకును, దర్భశంయన మునకును మధ్యమూార్లమునబోప సము ద్రమధ్య 

ముననుండునది. ఈ యది శ్రీరాములు వానరులతోడయహాడి లంకా(పవేశమున 

కై సముద్రమున సేతువుకట్టించిపోయి, రావణుని సంహారము చేసి మజిలవచ్చు 

నప్పుడు ఆ నేతువువెంబడి తనకులాచార మావరించుట తనకో ధర్మమని ఆపక 

రము ఈశ్వరుని పూజచేయుటకై. యేర్పజచిన స్థలవి శవము అని కొందజు 

శౌ వులు చెప్పెదరు. 

కించ__._మటి ధు, 

నృ స్తువద్భన నివ ర్రకే సతిహరా క పస్పూ కి భః 

కనోతినరనరి నీచరితవర నం గరి ఎమ్ | 
రం a 6౮ 

అనీతి రవనీపతిర్ష ్ రహశునీతనుంమా కి 
వాల చై 

ర్విభావయతి దేవతాముకుట భాగయోగ్య్యైస్యథా! 864 

అ. యథా= ఎట్లు, అనీతిః=నీతిలేని అవనీపతిః= రాజు, దేవతామకుటభథాగ 

యోగ ్యః= దేవతలకిరీటభాగ ములకు తీగినవియైన, మౌ కిక ౩=ముతెముల చేత, 

గృవాశునీతనుం = ఇంటికుక్కు యొంటిని విభూవ;, యతి= అలంకరించుచున్నా (డో 

(అట్లు) కవిః= కవియగువా(డుు సుపత్ భవ నిపర కే = సో త ముచేయువారి 
మ్ _ వశత జంట వాతి 

యొక్క దోషములను నివారించునతండెన్న నాకౌసతి = [శీవారియుండంా,; 

సూ కిఫి=తేననూ కులచేత, గర్వితం=నిందింపంబడినచెన, వరపరి నీచరితవర' 
ఎబి వి త్ ర £3 శం 

నం= మేుతెన నీ) యొక్క నడుసడినర నమును, కరోతి=చేయుచున్నా(డు. యి 0 tac) 

తా. పెద్దల యాచారములేనివాండు దేనతలకిరీటములకు తేగిన ముత్యాలు 
తెచ్చి కుక్కకు సీంగారించినట్టు ఈకవి సకలదోషపరిహోరకుండెన శ్రీవారిని 

వర్ణించుట. విడిచి, సామాన్యనింద్య మైన కీ) సంభోగాదిచరితము పర్షించు 
౯ శ ba 9 కం 

చున్నాడు. - 

ము. భవహారి౯ావారివీడి వేడివనితక౯ా ఈ భావింపంగాం దద్భవ్రూ 
ద్భన నేనర్జన సేయుదుర్ కవుల్ము పోశేద్యత్పూ క్తుల౯ా, వేడ్క భూ 
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ధపులు౯ గేహశునికా మనంబలర ము₹కాపం క్తులకా "చేవ తా 

నివహోరక ౦బు౪మూలమూ లం జొణస+ నేంవీంచిభూవి.౦చ శే. తి 
రి 

టీ, తద్భవోద్భవఎనే = దొనిదోషములతో పుట్టువుకలదాని నే, 
ంచి= వెదికి. 

విశావనుః ___విశ్యావసువు, 
ఆంతర థాషంతిహరయ; కెవయ స్త్వయా నాధికేప్యాః 1 865 
ఆంతేర ధార్టంత వులు కవులు నీక ధిజేపింపదగిన పారు కారు, 

| కామంవాచఃణాతిచి దఫలాస్పంతు లోశే కవీనామ్ 
సం తే వ్ సాన్యా మధురి పుక ఛాసం స్తవాః కాముదోర్ట్య్యః | 
వి శ్రంకానమంభవతునిఫలం ద త్తే మ శోత్రియేభ్యః 

సాొతే ద తె రృవతిపా ధనై ర్ధనన్గతా భూరిదాతుః॥ 866 
అ. కబినాల్ = క వులమయొక్కా_, కళీవిక్ ఎకాన్ని, వాచః = వాక్కులు, 

కే=లోకములో, కామం=బహు గా, అఫలాః = నిన్ఫులములు గా, సంతు = 
ఏను గాక? అన్భాః=మచ*ేకొన్ని, మధురిప్రుక థాసం _సవాః=(శ్రీవారిక భలను 
(తము చేయునవియె, కామదోగ్థ్యః = కోరికలనువీండునవి, సం ల్చెవం అగు 

చే అన్వ 

గాక? అ(కో(తి మెభ్యాః 8=అ వె దికులకు, చ త్రేం= = ఈయబడిన, వి త్తం=ధన 

భూరిదాతుః = మవో దాతకు, కామం=బహుగా, విఫలం = నిన్ఫలము, 

కు =అగును గాక? పాలే=యోగ్యవి మయ మున, ద్శత్తైః = ఈయంబడిన, 
. 8=(దన్యముల చేత, భూరి దాతుః =ఆ మహాదాతక్ష, ఫన్య శాం కృతార్భము 
తమ్ = =అగు చున్న దెక దా? 

తౌ. కన్సల వాక్కులు కో న్నినివ్బులము లై కొన్ని భగవిద్చి షయములై 

కోరికలు నిచ్చును; ఎంత దాతరయైెనను ప్మాతదానము-చేయని ధనము వ్యర్థ 
స త్పాతదానము చేసిన ధనము ఎవనికింగాని తనకో ధన్యతనిచ్చునుకచా ? 
క వివాక్యంబులు కన స్నో యన్నులపయింకీగల్సించి వ్భగంబులై 
ొయుకా మెండుగనుంకుంగాని, హారి నై $హర్షి ంచి కోల్మించిన 
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ట్రివికొన్ ఉనను సార్థనుల్విన మెయశ వ్వెన్నున్నం 'బా_తాన్యనుం 

దువ దాన్యత్వములొక్క_-ప్మాత మునయంశేదుం జెంద వేధన్యతన్. 

వ్బ॥ క ల్యాణంభగ వత్క_ థా గథనతెః కావ్యం విధాతుఃక వే; 

తసె్ఫ వాంగత యాకి ఏచి(దచ యతి ER ంగారవి రాదికమ్ 

కోదోపోధవితా యద్యత్రి కవి తాళీలె స్పమా। శ్రీయ శే 
పంథా వ్యాసవసుంధ రా శుతిభవ ౫ంభాదిషు ( వేవీతః ॥ 

అ. భగనత్క_ థ్మాగథవతః = భ గవద్విషయిక కథలను బెప్పుట చేత, కల్యా 

ఇ౩౦=శుభ కరమైన, "కావ్యం= కావ్య మును, విధాతు;ః = ెయునట్టియితండును, 

తస్యైవ=ఆ కావ్యమునక్సే అంగత్ మా=అంగమగుట చేత, క్వచిత్ =ఒకానొ 
కచోట, శృంగారవీరాదెకం =శృం-గారవీరాది ననిరసములన్సు రదయత?జర-చిం 

చునట్టి యతేండువైను కవేః=క వికి కోదోవ8= ఏమిదోషము, భవితా=కలు 

నగంగలదు? యత్ =ఎందుపలన, అ= ఇక్కడ, కవి ఆ"శీలై $=కవన మేస్వభా 
వసుగాంగలవారి చేత, వ్యాస వపసుంధర్మాశుతిభవ [(గంధాదిషు = వ్యాసులయొ 

క్కాయు-వల్మీకసంభవుండై న వాలీ కియొక్క_ంయు - (గంథాదులందు, ( పేక్నీ 

త$=చూడంబడీనదో? తత్ = అందువలన, పం థా=ఆనూర్హ సు, సమా శ్రీయ తే= 

అంగీకరింపంబడుచున్న ది. 

తా. భగపత్క_థల కావ్య ములలో అంగ మైయుండుటసలన శృంగారాదిరన 

ములను రచియించుటవలన దో న మేమి? వ్యాసవాలీ కాదులుకూడ భారత రా 

మాయళఠాదులందును అట్టిరసపర్థ్ నము అంగీకరింపంబడుచున్న దా లేదా? 

య. మంగళ కారి కావ్యము సీనుంచితెభ క్రి రనంబు కరార్సి కా 
వ్యాంగమునౌట నన్యరస $ మారసి కూ ర్తురు కావ్యక ర్త లీ 

యంగున, వ్యాసముఖ్యక వుశీలాద్యులు సై తమునాత్మ కార్యముల్ 
రం గలరంగం గూర్చి రస రాసులు కుప్పిది చూడవేకుకై . 

ఇ. వ్యాసమవార్షి . 709 హ్లోకమున ఇెప్పంబడియున్నది. 



666 వళ్ల పగుణాదర్శము 

ఇ, వాల్మీకి =వసుంధ రా క్రుతి- భవుడు = భూమిచెవిని - వలీ క మున-పుట్లి 

వర్ష ముగురిసి వెలివడివచ్చినట్టియతండ్రు ఇతండు పుట్టలో తపస్సు వేయు చుండ. 

గా (బిహ్మోజ్ఞ చేత నారదమవార్షి వచ్చి ఆ పుట్టడెనుండి రామనామాపదేశ ము 

"చేసినందున అదిమొదలుకొని ఆ రామనామజపముేత చే రామావ తారయునకో 

మునుపే మహావిస్థ్యను గ వాయు చేత భవిస్యత్క_థను భందోబద్ధముగా రామా 

యణరూపమున ముట్టమొనట కవనమును సృష్టి చేసిన యతండు. 

కృ శతాను?ః_._.కృ శానుండు. 

సుతి దోశ వను! కో నర స్తుతివిధా తొర్ న వ స్తుత ఇమెబుడ్రైః 
వాట అ 
శానునీయాలతి కవీ! నొ స్తాధ్వనో వినిందతి ॥ 868 

అ. నర స్తుతివిధా తార; = నరులసో తము చేయువారై న, ఇ మే= ఈకవులు 

వస్తుతః=నా స్తపముగ, బుథైః=జ్ఞనుల చేతే, శ్రాఘనీయాః =క్లాఘీంపందగినవారు, 

న=కారు. ఇతి=అని, కనీక =కవులను, కాస్తాంధ్వన్యః=శా _స్థమార్ల పవ ర్హకుం 
డు వినిందతి =నిందించుచున్నా (డు. 

తా. నర స్తుతిచేయు కవులను జానులుకాఘీంచరు. అని శా సిమార్తానుసా 
— a 0 ఎం ౧ 

రియెన యతేండాకవులను నిందించుచుండును. 

క. నరనుతి సేసెడివానిసి 

వరవుతి హీతి శాఘచసేయ $ వాంచుంపండు నాకా 

వరకవియయినకా -శాస్త్రా 

ధ్యరతుండయి శాఘ నేయు! వాంజే? వానిన్. 

ఛ్యావసుః_ఏళొ(నసువు, 

గ| ధన చపల సకలపురుపసాధారణ మిదందూవణ మవివేకిఖిః 

విప్వేవకేవల మాధీయ తే. 869 

హగచాపల్యము గల పురుషసాక ల్యమునకు సాధారణమైన 
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య;ోాదూవణము కేవలము నవివేకులు కన్రులయండచె కల్సిం 
చెదర, 

యతః..._ఏ లంకు. 

వృ॥ పదై క ర్హృద్యతమై స్తువంతి కవయః పొ యేణపృధీ(పతీక౯ా 
అన్యేతా౯ స్తు సువ'తేవచోభి రచనుత్కా_రై రసాశై రపి 
పద్యారంభణశ _కృ్యళే క్తి క్రి నిపాతోభేదః క కవీనాంభవ 

త్యన్యేపాంచ పరం నర స్తుతికృతో దోవన్తు సార్వ తికః॥870 
అ. వృాద్యతమైః= అతి మనోవారము లైన, పటై్యైః=పద్యములతో, కవయః 

=కవులు, పృథ్వపతీ౯ = రాజులను, (పాయేణ=బహుగా, స్తువంతి = స్తుతించు 

చున్నారు; అ న్య2_పి=ఇతరులును, అచమత్కా_ ర 8=చను త్మా_రికానివై, ఆ 

సొర -ర౩=నిస్సారములై ను వచోభి= వా క్కు_లచెత, తాక =ఆరాజులను, స్తువ 

తేఎన్తుతించుదున్నై రు, పద్యారంభ ణళ కృర్వశ కి కి విహిత = పద్యములారంఖిం 

చుటయందలి సామర్థ్యా సామర్థ్య యులందు ఏర్పజుపంబడీన, భేనః= భేదము, 

కవీనాం=కవులకు, భవతి= =అన్రచున్న ది; అ న్యే సాంచ=ఇతేరులకును, పరం=మి 
క్ి, నరస్తు తికృత 8=నర స్తుతివలన చేయంబడీన, దోవ, స్తు=దోవ మైతేనో, 

'సార్వ్మతికః= సర్వత సాధారణమైనది. 

తా. సత్కు._వులు చను త్మా_రి ప ద్యములతోంగాని, అసత్క_వులు అచమ 

త్కారిపద్యములతోంగాని నరన్తుతి చేయుచుందురుగాని; కవననుందు సామ 
థ్థ ఫ్ర సౌమర్థ క్రయ లాకవులయందే యుండినను; ఇతరులయందు ఆ నర స్తుతి 

వావమెక్కటిదే సర్వసాధారణమైయుండునది. 
త. కవులు రాజుల రాజిలం + గడునుతింతుం 

పరులు వారలగాజుల $ బహునుతిం తు 

పద్యకృతి శ కిని నశ క్రి $ నుద్యమించు 
థిదను గుణదోపషముల యందు. (| బెద్ద లెవరు P 

xX కుణమాలోక్య్ళసాదరమ్ i 
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వ. తమణమాలోకించి సమాదరనపాతవంబుగ. 

వ (పాచేతన వ్యాస పరాశ రాద్యాః 

(పాంచ కవీం దా జగదంచితా స్తే 
గోప నవీనావీ మపహోకపీనామ్ 

జ జ వరే జక పూజ్యా గుణశ్ఞై ర్ఫువన్ పక్ ర్తి 9 
యై 

అ, (పా చేతస-వ్యాస-పరాశర - ఆ ద్యాః= వాలీ కీ-వ్యా సులు - పరా 

లు - మొనలెన, తే=ఆ, (పాంచః=(పాచీను లైన, కవీం[ ధాః = క వీళ్ళ 

జగత్ _ అంచితాః=లోేకుల చేత - పూజింపంబడినవా(డు. మహాకవీనాం 

హోకవులయొక్క._, గోష్టీ = సభ, నవీనా౭_పీ= క్రొ త్త దెనను; భువన - ఉపక 

= లోకమునకు - ఉఊఆపకారిణీయె, గుణ జ్ఞై = గుణజ్ఞాల చేక, పూజ్యా=పూ జ 

దగినది, 

ణా వాలీ కి వ్యాస పరాశ రాది మవార్జులు పూర్వులు లోక పూజ్యు 

క నీళ్వ రులు. ఆధునిక కనులును లోకపూజ్యులే యొనవారు. 

తే, వ్యాన వాల్మికులాద్యులె $ సాంక్క_వి౫దు 

లెల్ల ౧బూజ్యు లె మణీ యై శే తీత రక వులు 
a) a ౬ 

సుగుణనసం గాంహసా్యూలకు గాంహూూ ( లగుచునుందు 

భువనమున కుప కారులు. $ బూజ్యులగుట. 

ఇ. వ్యాసవాలీ, కులు 82 వ పుటలో. 

ఇ. పరాశరమవార్షి =పసిస్ట్రమవార్షి మనుమండు, శ క్రి నువార్షి కొమారు! 

వ్యాసమవార్శి తండి, శుకమవార్శి తాత్య ఇతండు యమునానదిదాటుటకె 

వలో పోవునపుడు ఆ దాశ రాజుకూ(తు రై న సత్యవతికి యోజన గంధిత్న 

నిచ్చి చీశటికల్పించి సద్యోగర్భమున ఆమెవలననే తనకు వ్యాసమవార్షి 
(తుండయ్యెను. 

శకుంయు= వాల్మీకి - (ప చేతస్స నెడి పరుణ దేవునివలన పర్షింప( 

వారి, 
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తథధ్రాహీ____అటు లేక దా? 

వృ॥ మాఘ కా రేనమయూరోనముర రిపు రసరో భారవిస్సార విద్వః 

(శీవార్ష శ కాలిడానఃవి రథ ఛ వభూ త్యాహ్వాయోభోజ రాజ; 

(శేదండీ డిండిమాఖ్యళ్ముంతి మకుటగురు రృల్లటోభ ట్ట బాణః 

ఖా ౮” శ్చ న్యేసుబం భార్రదయఇహక్ళృతిబిర్విశర్వమాప్లోద నుంతి॥ 

దం. మాఘుండు, బిల్ల ణుండుూ మయూరుండుు మజోొకండు మురారి, సా 

రవిద్యావంతుం డైన భారవి, 'శ్రీవార్జుండు, కాళిదాసకవి, వెనుక, భవభూతి అను 

పీరుగలవాయను భోజరాజున్సు దండియు, డిండియుండను పేరుగలవాండును, 

వేదాంఠగురునును, భల్లటుడున్కు భట్రచాబణుండున్సు ఇతరులైన సుబంభ్యాదు 

లును (పనిద్ధుతై ఇక్కడ కావ్యముల చేత (ప్రపంచమును సంతో షపజుచుచున్న 
సంస్కృతే క వులు. 

ఇ మూఘక వి-శిశుపాలసధ కాప్యక ర్త, పదలావి త్యార్థ గారవములతోోడి 

ఫపనక ర్త. 

చోరక'వి=బిల్హు ణుండు- చారపంచాళీకా కావ్యకర్త, యామినీ పూర్ణ 

కెలక విద్యాగురువు. 

మయూరకవి= తొనంధు. డై యుండి సూర్యునిమోంద శతక ముచెవ్పీ కన్ను 

౦౯ బడనిన యతో (డ్డ. 

మురారికవి= అనర్భృ రాఘవీయ నాటకకర్త, 

భారవికవి=కిరా తార్టునీయ కావ్యకర్త. 
(శ్రీవార్ష కవి= శేషధర్మ్మ సులు ర-చియిం-చి నతడు. 

కాళిదాసకవి = రఘునంశాదికావ్యములను, శాకుంతేలా దినాటకములను 

చియించినకి. 

భవభూతికవి=మాలతీ మాధనీయనాటకక ర్ల. 

భోజరాజకవి= ఇతండు ధారాపురమున రాజుగానుండి సరస్వతీ కంఠాభర 

ము రచించి కాళిదాసాదికవులను తనసభలో వ్లాఘీంచుకొంచు నున్నతండు. 
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నండికవి= కా వ్యానర్థుమునకును దశకుమార చర్మితమునకునుక ర్త 

కవి= కొదంబరీవచన కావ్యక ర్త. a గ్రా ర్త ర 
సుబం నుక వి=వాసవద త్తే అను పచన కావ్య యునకుక ర. 

సీ. చెలణగె మాఘుండనంగ $ శిశుపాలవధ చెప్పి 

చాౌరపంచాశళిక శ చోరుండన౫ 

నరష్టిమశతకంబు $$ నంభముయూారుండ 

నర రాఘవనుకా ముశ+రారియనంగ 

రహీ భారవీయనంగ శ రా తొధ్దనీయముకా 

(శీహర్జుండనంగం దశ చ్చేషధర్శ 
మా కాళి దానుండు శ నారఘువం శాది 

భవభూతిమాలతీ  మాభవమును 
(పభు భోజరాజు సీరస్యతీ కంఠాభ 

రణము కావ్యాదర్శశమును నెదండి 
వేదాంత మార్లముకా $ వేదాంత బేళికు 

లట్టి కాదంబరి౯ § భట్ట్లబాణు 

తే, డల వాసవదతాదు $ లెల్ల కృతులు 

నల సుబంధార్రదులనం గన్ర శ లతిసమరు 

లొనర నొనరించి లోకులం 4 దనరంజేసీ 

రిందు నిందనుకకా సుకీ$ ర్రీందు లగుచు. 

పరంతు.__ముజీయు, 
వృ సంపన్నిర్శ దభావయో రనఘయోస్స్పాహిత్య వాండిత్యయో 

సామర్థ్యాన్య జనోపకారకత యోాస్సామ్హాజ్య దాకీణ్యరారా 
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ఓ "దార్యపియ వాదయోశ్చకథయం త్యాచార్యవిజ్ఞానయోః 
గామానాధికరణ్య మేవవిబుధో _త్తంసనపుశంసాస్పదమ్ 1878 

అ. అనభుయోః=నిర్జోనములై న సంపత్ నిర దభావరోః = సంపదకును 
అవాంకారరాపీత్యేమునకును సాహిత్య పాండిత్య యోః=భా పాజ్ఞానమునకును 
విద్వ _త్య్వమునకును, సామర్థాన్యజనొ ప కార కతయోః = సమర్థతకును ఇతరుల కుజ 

కారము చేయుటకును, సా(మాజ్యదాక్షీణఖ్యయోః =చ్యకవ ర్రిత్య్వమునకును దాక్షీ 
క్యామునకును, జ”దార్య! పియవాదయోః = దాతృీత్యమునకును [వీయముగా 
పచించుటక్రును, ఆచార్య విజ్ఞానయోళ్ళ్న = ఆచార్యులకును వి శేనజ్ఞానులకును 
విబుథో _త్రంసప్రళంసాస్పదం = పండిత కేస్టుల పొగడికలకు ఆధారమైన, సా 
కూ న్యాధికరణ్య మేవ= సమానస్థానమ గుట నే, కథయంతి= చెప్పుచున్నారు. 

తౌ. సంపదతో గర్వములేకండుటయును, భాపాజ్ఞానముతో పాండిత్య 
మును అన్నిట సమర్థత్వ్యయుతో అన్యుల కుపకారము-చేయుటయును, తన 
కున్న న(కవ ర్రిత్వముతో పరులయందు దాక్షీణ్య యును, తనకున్న దాతృత్వ 

ముతో పరులయందు (పీయముపలుకుటయును, తనకున్న ఆచార్యత్వముతో 
తనకు విశేషజ్ఞానమును సమానగుణమొులు అని చెహ్పుచుందురు. 
న్స్, మదమిచ్చుసిరిని నికర దతతో సాహిత్య 

మాత్రము౯-బాండిత్య $ మహిమతోడ 
సామర్థ్యమును నన్యశజనతో పకృతితోడం 

బంభుతనుచావీణ్య 4 పరతతోడ 
నె"దార్యమునువియ $ వాదముతోడను 

నాచార్యతను జ్ఞాత $ తాస్థతోడం 

గవనధోరణిని లా శ శణికత తోడను 
వినతి మహోన్నతి $ విధముతోడం 

తే, జేర్చి సవావాసనంస్థితి $ కరార్చి వాని. 
దనరంజేసెడిచాతురి $ యనఘు లె న యై 



లా రము 

మధన నసరనా మునిన్సృభూతః | 

మధురకవి రితో2_పశేచ ధన్యాః 

కతి వప్రునంతి జగంతి సూ కిపూరె ః | 874 

అ. _పణతచరణనేణువిస్ల్ణుచిత్తౌ= భ కాంఘి9 శేణులును విష్ణుచి త్తులును, శథ 

మధ వసరసౌ =శఠనోపులును సరో మయోగులుకుు సః=ఆ, భూతఃమునిః=భూత 

మోగులును మధురక'విః8 =మధురక వులును, ఇత9=వీరికం కు, ఆపశేచ=ఇతేరు 

లును) ధ న్యాః=కృ తార్గులు, కతి=కొందబు, జగంతి = లోకములను, సూ క్షిపూ 

రెః=[్రీనూ క్తి కీ సమూావాములచేత్త నపునంతి=పావనపజువరా? 

తా. తొండరడిప్పాడి యాళార్లును, పెరియాళ్నార్దును,నమై యాళ్ళార్లును 

పాయ్ైై యాళ్యార్షును, పూద తాళ్యెన్లును”? మధురకవియాళార్లును, మణి 

యితీరులై న యాళ్యార్లును తమ (శ్రీనూ కుల చెత ఈలోేకమును పాపనపటిచు 

చున్నారుకదా P 

సీ పా్ఫబోేధికికాసూ క్రి పాళిక౯రంచేశు 

పయి రచించినభ క $ పదరజుండు ' 
నుప కాశక ముల $ సువ చస్సుల నవిద్య 

తమ మడంచినకలి $ ధ్య్వంనకుండు 

గురుముఖాధ్యయన మే $ యరయ కేషము 
ల్వేదముల్యల్కి_న $ విమ్ణుచిత్తుం 

డకలంకకవి గాయ $ కావళీసార (భా 

ముండుమునివాహన $' స్ఫుటయశుండు 



స 
శ్ 
ఖ్ 

(1. 

ఏన్ 

అనను! జగ శ్ త్పృ్రచురముచేయ స 

పాసు కాఖగం జెసి ఫ నలశ శారి 

యాశ ఠారాతివా $ గ్యా శ్రసమువాధుర్య 

కావ్యము జేసిన $ కవివరుండు 

నలరంగ ననుదిన 4 మలరంగ యాత్రల 

బురినినేలు కులశేఖర విభుండు 

నామహీసార పుశరాధీశుం డౌ భక్తి 

సారాహ్యాయు(డు సర్వ $ సూరినుతుండు 

కాంచీపురంబున శ గాంచనాంబుజమున 

జనియించినటి కా 4 సారయోాగి 

మల్లాపురంబున $ మాధవీ నుమమున 

భూ తాఖ్యం దోంచిన 4 బుధనుతుండు 

మాయూారపుుంమున $ మహిత కె రవమున 

మహ దాఖ్యందోంచిన $ నుహిమశొలి 
ఆము క్రమాళల। నద $f యె తిరుప్పావును 

తిరు మొశ్రీ తీర్చిన $ స్థిరయశ స్క 
శీభామ్యము మొదలు శ్ కోన. బు గంథము 

లానతిచ్చి నల రామానుజ ముని 

మహిాతేత9యీోకంకఠ శ మంగళ సూతింమూా 

సూ క్ర్తుల వెలయు ఫ్రీ కవత్పచిహ్ను 

= డముల మేధావి మహీనుల + నవని మోతి 

మూజుంలేక యనేకులు శ మాని తాత్తు 

లతుల కవితాధురంధర $ కృృతులంగృతులు 

భువనములం చవావనము సేయు $ స్ఫురణనుం(దు, 
48 

678 
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ఇ. శఠరవముథనులు =శఠారి-వీరు పాండ్య దేశమున తా్యమపర్టితీరమున ర్ 

"కాపురియందు విస్వక్పేనాంశమున కారిమార్గ వలన ఉఆదయనంగయార 

అవతరించి, తిం(తీణీమాలమున నివసించి, విస్సశ్సేనులే ఆచార్యుల, భగ? 

ప, యమున తిరువాయిమొత్రీ మొదలె న (దావిడ ప్రబంధములను పాడి; వడ! 

మ లె తెక తిరుమలె మొదలెన దివ దేశములను మంగళాశాసనము శ 

ఇ. మధురకవులు = శ్రీశఠగేపుల శిష్యులు-- వీకు పాండ్య దేశ తామ 

తీరమున తిరుకో్క్య_ళూరున పరివద్దణాంశమున అవతరించి, తమ యాచా 

లెన నమ్మి యాళ్న్ళొర్ల విషయమై కబోనుణ్ శిరు త్తాంబును పాడిన మధు? 

ఇ, విష్ణుచిత్తులు=వీరు పాండ్య దేశమున (శీవిల్లి పుత్తూరున వెన తేయాంళ 

ముకుందార్యులపలన పద్మైయమ్మైయారున కపతరించి, ేనవెొందలియా? 

ఆచార్యు లై తిరుప్పల్లాండు పెరియాళ్యార్. తిరు మొ ల్లైనికా పాడి; "తెక మం 

వడమధురై మొదలైన దివ్యదేశములను మంగళాళా సన ముచేసిన 

ఇ. ఛ కాంఘీచేణులు=వీరు చోళచేశమున కా వేరీతీరమున మండం | 

వనమాలాంశమున అపతేరించి, సేనముదలియాళా(ర్లెై ఆచార్యులై క్రీరం? 

చె నిపసించి; తిరుప్పల్లి యెత్రుచ్చి, తీరుమాలె యుపాడి, నంచెరుమా సని 

మంగళె శాసనము చేసిన తొండరడిప్పాడియాళ్యార్లు, 

ఇ. కులశేఖరాళ్వారు--- వీరు కేరళ దేశమున తిరుపంజిక్కళ మున 

భాంశమున శేరరాజుకు అవతరించిన, "సేనముదలియాళ్య్వారె ఆశా? 

ముకుందమాఅయు, పెరుమాళ్ తిరుమొబట్రియు పాడి ; తిరుములె, అ, 

తీరుమలె నంబెరుమాళ్ సన్నిధిమొదలై న దిష్టదేశయులు మంగళొశా॥ 

చేసిన కుల కేఖరప్పెరుమవూళ్ . 

ఇ. మునివావానులు-వీరు చోళ దేశమున కావేరీతీరమున వరయ 

(శీవత్సాంశమున వరిపైరున అయోనిజులై అవతరించి నేనముదలియాశ్లై 
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ర్యులె, అమల నాధప్పిరాక పొడ, తిరువరంగం, తిరునులెయును మంగళాభా 

సనముచేసిన తిరుప్పాణియాళ్యార్ . 

ఇ. కలిధ్వం సకులు--వీరు చోళబేశమున కా వేరీ సాగర సంగమమున తిరు 

క్కడే "'డయలూరున కార్జాంశీ మున అపతేరించి, నేవమొనలి యాళ్ళా రె ఆచార్యు 

లై నిత్య తదీయారాధనపకుశై , తిరుకుు_రుందాండకం తిరునెడుం దొండకం 

మునశె నవి పాడీ, తంజమామణి, వంజుళాంజో తె మొన లైన దివ్య దేశ ములు 

మంగళ్లాళాసనములు చేసిన తిరుమంా యాళ్ళ్చార్లు. 

ఇ. సకోయోగి వీరు తొండమండలనుతోడి కాంచీప్రరమయున పాతా 

aa రైపొయిగలో పాంచజన్యాంళమున ఆఅపతరించి, చె యంగో కి అను మొన లి 

రుపంచాది పాడి కోవెల, ెరుళూల్ కో వెలె, తిరుమల, తి రుక్కో_నలూ క్రివ్వ దేశ 
ములు మంగళాశాసనము చేసిన పొయ్ ౫ మాళ్చొర్లు. 

ఇ. భూతయోగి వీరు తొండమండలముతోడి సముపతీరయున మల్లా 

వురమనెడి తిరుక్కు_డ లెయందు కౌమోవక్యంశ మున అవశేరించ్చి అంబేదకళి 

అవు రెండవతిరునందాదిపాడి, కోవిల్ తిరుమల, తిరుక గాడల్మల్లె, తిరు 

కో్క_ సలూర్జి వ్య దేశములు మంగళొజాసనము చేసిన స్తూద త్తాళ్ళార్లు. 

ష్ ఇ. మవా దావ్వాయులు---నీ రు మయూరపురమునజ మైలాపురమున మణి 

క రవకూపమందు రకోత్సేల మున నంద కాంళ మున అఎతరించి, తిరుక గాం డెకా 

అను మూ నాగ)ంతి రువందాది పొడి కోయిల్ , తిరుముతై, తిరువల్లిక్కే ణి, 
తి రుక్కో_వలూర్జి వ్య చేశ ములు మంగళాశానముబేశెన చేయాళ్ళార్లు. 

ఇ. భక్తి సారులు --వీరు సూవిరుందముల్లి కి= స్రూనమల్లి $ పశ్చిమమున తిరు 

మ్య్య్రైశిలో సుదర్శ నాంశముపో కనకాంగి భ"ర్రవబుషులకు పుతులై అపతరించ్చి 

నాలాొం= నాన్ముకక తిరువం దాది, తీరుచ్చంచవిగు త్తముపా.కి, పంచశ క్రీము 

యవి[గహులె =కోయిల్ , తిరుమలె, తిరునల్లి క్కే_ణి, తిరుక్కొ_డందె, తిరు 

పేర్, అంబిల్, ) కవిస్థలం, తిరన్రూరకం, తిరుప్పాడకం, తిరు వెంకాడు దివ్య 

శ్షోళములు మంగళాశాసనము చేసిన తిరుమ ల్రిశి యాళ్యార్లు. 

** .. ఆండాళు=కోదెనాయకి, ఈమె (శ్రీవిల్లిపుళ్తూరిలే పెరియాఖ్యారి తిరు 
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నందననమున తిరుత్తుళాయి క్రింద భకాదేస్యంశే ము మున అవతరించి, పెరియాళ 

తిరుపా ర్క_డల్ ముద లె లెనదివ్య చేశములు మంగళాశాసనము వేసిన -చూడిక 

డు త్తనాచ్చియార్ . 

ఇ. రామానుజమునులు వీరు తుండీరమండలమున (1 పెరుంబూదూ 

ఆనూరివంశమున ఆదిేపూంశమున కాంతిమతీ శేశవపీక్షితుల పుతులై శీ 

వ్య,గీ తాభామ్య, జేదాంతసార, వేదాంతదీప, వేందాతసం్యగవా గద్య(త 

ద్య నేక గంథయులు సాయించి; క్రోవెలె పెరుమాళ్ కోవెల, తిరుమై, 

నారాయణపురం, గరుడాచల సింహాచల (శీకూర్మ పురుపో త్తమ బవరికా 

నైమిశారణ్య సాల ్శామాది దివ్య దేశ ములు మంగళా ళాసనముచేసెన 

ఇ. [శీవరృచిహ్నుులు---వీరు తొండమండలయన కూరముఅ నెడి అగ; 

మున అనంతులఐలన సెరుందేవీనాయకికి (శీ రామాంశ మున పుతువై అప! 

చ వరదరాజ సవ సుందరబాహు స్తవ, అతిమానుష స్తప్క (శీవై కంఠ సని 

_స్త్రపములు అనుపంచ స్తవములునుు యమకరత్నాకర గద్య తయ వ్యాఖ్యానా 

లును; వేదవిద్యాకంఠమునకు మంగళ సూ[తేమువలెచెస్కి సదా (ఖీమ్మ దామూ 

మునుల తిరుసడిగళే సగోతముగ ఆళ్మోజ్జీపనముగ ఆ శయించి సదాధాగరక 

పక భోగ్య భాగ్య ముగ ఆనందించుకొనుచున్న కూర తాళద్లు, 

తార్మి_కవర్ల నము. 

ఇ. తార్కికులు=తర్క_శా స్త)వే త్తలు, తర్క.ము- (పత్యమునుమూనోనవ 

శబ్దముల నెజి (పమాణ ములును, (దష్య గుణ కర్త సామాన్య విశేష 3 

వాయాభాపము లనెడి పదార్థమునుక జెప్పునది. 

కృ తానుః____కృ ళానువు,. 

గ్గ పురతో వీమూనం (పన్ధాప్య పార (తో దృష్టా || § 

వ. పురస్థలంబున విమానము పజవి పార్శ (౦బు పరికించి. 
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గ॥ పక్య? ఏతా నా(గహిణః పురుసా౯ా యవ తే వ్యర్గమేవ న్యా 
య(గంథ సంతత చింత నేన విశొన్యుంతి ॥ 876 

వ. పరికింపుము ? వీకలాగహులెై వ్యర్తముగనె యర్గశౌ స్త 
| ర. బగ్గు య wa 

మును సంతితముం జింతనముం జేయుచు బడలిక పడుచు 

న్న వారు. 

తధ్రాహి__ అశకుకద ? 

వృ॥ కర్మ (బహ్మవిచాం ణాం విజహతో భోేగాపనర్ల[పదామ్ 
ఘూపహంకంచన కంఠ శోషఫలకం కంర్వం త్యమోా తొర్కి_ కా; 

(వత్యకుం నపునాతి నాపహర తే పాపాని వీలుచ్చటా 

వ్యాప్టి ర్నావతి నై వ ఫాత్యినునితి రో పక్షతా రక్షతి ॥ 

' 
iy 

గ 

అ. అమో తార్కి కాః= ఈ తార్కికులు, భోగాపవర్లపదా*ం = భోగమునకై 

స్వర్ణ మునిచ్చునట్తి, కర్మ బహావిచారణాెం=కర్శనిచారణమైన మోమాంసాళాస్త్ర 

మును (బహ్మవిచారణమైన వేదాంతేశా స్తయును,_ విజనాతః = విడుచుచుండు 

వారె, క ౦చనజకొం-చెమె, కంఠకోన,ఫలకం=క ౦ఠశోవ మే ఫలముగాలోుల్న 

ఘాోవం =ధ్వనిని,కర్వుంతి= చేయుచున్నారు. (పత్యశక్షం=_పత్యశు(ప్రమాణమ్సు 

నఫునాతి =రక్షీంచదు; పీలుద్భటా=పరమాణు రాశి, పాపాని = పాపములను, 

నాపనార లే- అప వారించము; వ్యా వ్లీః=వ్యా ప్లిపమాణమ్సు న అవతి = రక్షీం 

పదు; అనుమితీ8 = అనుమాన పమాణము నెవపాతి = రత్నింప నే రక్నీంపదు; 

పక్ష తౌా=స క్షృతీయును, నోరక్షతి =రక్షీంపదు. 

తొ. ఈ తార్కికులు క ర్మనువివారణ చేయు భో గమునిచ్చు మిమాంసనుక్ , 

(వ్యాను విఛారణచేయు ము క్రినిచ్చు వేదాంతయునుక్. విడిచి, ఘాోషించి 

ఘాేపించి కంఠశోవ చేసికొనుచుందురు ; ఆతర్మ_ భేదములలోని (ప్రత్యత్షపర 

మాణువ్యా ప్త స్రనుమితిపక్ష తౌది ప్రమాణములు వీది నేమికాపాడంబోవుచున్నవి? 

తే. ఎచ్చుభోగము నపవర్ష * మిచ్చునట్టె 

చేని మూవమాంస వేదాంత $ మెదల వదలి 
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తార్కి_కులు వీరు ఘూహీం చెశదరు మజింత 

వ్యాప్తి (పత్వకు పశు తాశద్యములు విడక, 

కించ.__మజయు. 

వృ॥ హేతుః కించ విశిష్ట ధీ రనుమితె" నజ్ఞానయుగ్మ్యం మరుత్ 

వాచోనేతిచ మాహావాడ ముఖ గానై యాయికా స్పెద్బుఇ 

మేషస్యాండమియత్పలం బలిభుజో దంతా; కియంత స్తభే 

త్యేనం నంతిత చింతనై నృంమజుపో సన్వుః కథం పండితా: 

అ. కించ=మజియు, అనుమితౌ=అనుమానమందు, విశిష్టథ్8= వి శేపిం; 

చానియంవలి తీలంపు, హౌతుః= కారణము; జ్ఞానయుగ్మ్యం = ఇదియని తె। 
కొనుకైన అదియని తెలిసికొనుకొన అనురెండును, నహేతుః =హేతువుకాః 

మరుత్ చ=గాలియును న త్వాచః = చర్చ సంబంధిమెనదికాదు; ఇతి=అ 

"మోవావాదముఖరాః= అజ్ఞానముతో వాదించుటయందు నోరు వాంగుచున్న 

నె యాయికాః = తౌర్కికులు, బుధా'క్చేత్ =పండితులై నయెడల; మేవస్య 

"మేంళయొక్క, అండం=విత్తు, ఇయత్సలం = ఇన్ని పలాలుకలది; త థా=అగ్నీ 

అశిభుజ5 = "కాకి యొక్క, దంచ; = పండ్లు, కియం౦తేః=ఎన్న్చి ; ఇతి ఏవం =6 

ఇట్లు, సంతత చింత నైః = ఎప్పుడును చింతించుట చేత, (శ మజువః = శ 

కడువారు, కథం= ట్లు, పండి తాః=పండితులు, నన్యుః = కారు. 

తా. కొండనుగని నిష్పాన్నదని యనుమానపడునపుడు అందు పొగను 
తు పనవచ్చునుూగాని; లేనిపొగనుగాని నిప్పునుగూని హేతువనరాదు. గాలి వ 
యొంటిలోం దగిలికపుడు తెలిసికొందు రగాని ఆగాలికి మనవదర ము హీతు 
"కాకున్న ను; హీతువుగా నెంచుకొను మోనగుణ ముతో నోరు వాంగించి వా 
జెడి యీ తార్కికులు జ్ఞైనవంతులే యగుదురు ? మేకలయండాలిన్నిపలాః 
కాకులపండ్లిన్ని, అని యెంచుకొనుటయందలి (శమకలవానే యగుదురను! 

వ్, పర్వతం బిది వహ్ని 3 పర్వినదా? యను 

ననుమితియందు * ధూవూదిబుది 
ర 
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హేతువుగాని; వహ్ని వ్యాప్య ధూమము 

ధూమవద్యహ్నియక 4 దోయికాదు 

గంధ వాహంబు త్వ గ్రాఫవ్యాంబు గాదను 

మోదంబుతో వాద 1 ముఖరులె న 

నై యాయికుల్విరె క నై జపండితులై న 
థారుణింబండితు శ ల్లారె నుండి ? 

కే మేషముల యండముల పలాశలీవదంశ 
మైనం గొట లేక యిన్ని యే 9 యనుచునుజియు. 

గాక్రిపండ్లును నిన్ని యే $ కలుగుననుచు 

సంతేతంబును జింతించు శ [శమగలారు. 

| విశిష్య వైతన్వు శుష్క. తార్కికస్యరీతి ర్వివేకినా మపహాసా 

స్పదమ్ || 879 

వ. విశేషించి వీరి శుష్క_తార్కి_కరీతి వివేకల యపహాపమున 
కాస్పదమై యున్నయవి, 

(శుణుతావతీ వినుము ? 

వృ! నజ్ళి భఘత్యాన్నాయం స్పృశతి న తేదంగా న్యపి సకృత్ 
పురాణం నాధీ కే ననణయతి కించ సృతిగణమ్ 

వడకా శువ్క_ం తర్కం పరపరిభ వార్థ క్లిభి రసా 

నయ త్యాయుస్పర్వం నిపొత పరలో కార్థయతనః | 880 

అ, నిహితపరలో కార్థయతనః = విడువబడిన పరణోకినిమి క్రమమైన యత్నము 

'ల, అసౌ= ఈ తార్కికుండు, ఆమ్నాయం= వేదమును, నజిఘతి=చాసనమైనం 

జాడ (దు; తదం-గాన్యపీ= ఆవేదాంగములై న, నస్పృృశతి =అంటండు, సకృత్ = 

ఎక ప్పుడును, పు రాణం=పు రాణమును, నాధీ తే = చదువ(డు; స్ఫృతి గణం=స్ఫృతి 

ఏమా వామును, కించ=కొంతయెన, నగణయతి=ఎంచయడు; పరపరిభవారో కి 
d= థి ల 
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కై = పరులను అవమానపజచుకు ఫలముగా6 గనలమాటల చెత, శువ్ము-౦=నిహ్టృ 

మొన, తర్క_ం=తేర మును, వదకొ =వచించుచు, ఆయుః=ఆయుస్సు, సర్వం 

అంతయు, నయతి=కడపుచున్నా (డు. 

తా. ఈతార్కి_కుడు పరలోేకనిమి త్రయ ఏయత్నము చేయనివా౭డే వే! 

ముూగాాని, చానియంగముూాని, పురాణముగాని, స్యృృతిమయైనలగాని పలుకక 

కురులను పరిభవిందుట కె నిమ్ఫలమైనతర్కము నే పలుకుచు, తన ఆయుస్సం! 

ఇయు కోడపుకొనుచున్నా (డు. 

మీ. ఆమ్నాయగంధంబు 4 నరసిమూర్కొనరు తే 

దంగవి శేవంబు శ నంటికొనరు 

కొండొక్క_త జి నేని 4 కొనరుపురాణ బు 

నొక్క_స్ల ్ రతింగాని 4 లెక్క_గొనరు 

మిోామాంనయందోొక 4 నామాంశ మేనివా 

కొన రొకవడి కేన * కోరి యిటులు 

త జ్వేద వేదాంగ $ తత్సు రాణస్థృతి 

మోమాంసలేమేని $ మోజుకున్న 

తే, నిటుల ఘుప్కు_ం౦బు తర్క_ం౦బజె 1 చీల గతిని 

బళన చేయుచు. బరులను 4 బరిథభవించు 

ను క్రులనె యు క్రులనె నిజాశయువును గడపు 

చింత యేనియు. బరలోకి * చింతకొనరు. 

ఇ. ఆమ్నాయము= వేదము - బుగ్యజుస్సామాధర్వణ ములు-4.. 

తదంగములు= వేదాంగములు - శికూ,. వ్యాకరణ, ఛందో, నిరు క్రి, జ్యో 

చ కల్పములు. 6. 

పురాణములు=స్ఫషస్ట్రి, (పతిసృష్టి, మన్వంతర, వంశే పంకానుచరిత లక్ష; 
ములు. అవి్నబావ్హా, పాద్మ్య, శైవ చన్లవ, కూర, మాత్స క, తె ౦గ 
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కర కటువుగం బలుకుదు * ర టపటము లే 
౯ ఖా 

లజపకంబోరు వీ, రొజె శ లజపడేడు, 
జె డె జ 

విశ్యాననుః._వి శ్వావసువు. 

౫॥ నయస్య ? వివిధోపాయ విఛాయకాకా నై యాయిశకౌకా 

మూావ మంస్థాః (| 882 

వ. నఖా! సకలోపాయములకు౯ సంవిభాయకులగు సిరల సనా 

నింపు నువమూనింపకు ? 

శృణుతావత్ వినుము ? 

వృ॥ మోహం రుణద్ధి విమలీకురు తే చ బుద్ధిమ్ / 

సూతేచ సంస్కృతిపద వ్యవహోరశ _క్తిమ్ 

శాన్హ్రాంతే రాభ్యసన యోగ్యత మంవ్యన క్తి 

తర్క_శమోా నతనుతే కిమహోపకారమ్ | 888 

అ. తర్క శమః=తీర్క.ళా స)మందలి (శమము, మోవాం =బుద్ధిమాంద్య 

మును రుణది =నివాకించుచున్న ది; బుద్దించ=బుద్దినిక్, ఐమలీకురు తే =పరిశుద 
థి థి థి థి 

పజచుచున్నది. సంస్కృృతిపదవ్యబఐహారశ క్రించ= సంస్క్ఫతీపద ములందు వ్య 

పహారించుశ క్లీనిక్, సూతే=పుట్టించుచున్నది. శాస్తా) ంతే రాభ్యసనయోగ్యతే 

మం=వేటుకొ స్త్రుముల నభ్యసించుటయందు అత్యంతయోగ్యునిలా, పన క్తి = 

స్పష్ట్రపజణచుచున్నది. ఇవా=ఇక్కు_డ, కిం=ఏమి ? ఉపకారం=ఊపకారమును, 

నతను తే = చేయదు ? 

తా. తర్క_కా స)మును అభ్యాసయుచేసెడి (శమము బుద్ధిమాంద్య యును 

మాన్ని, స్వబుద్ధిని నిర్శలపజిచి, సంస్కృతే భాహ వ్యవవారించు శ కినిచ్చి, 

వేటు వేణు వ్యాకరణాదిళా స్తగీములనుకూడ అభ్యసించుళ క్తిని నిచ్చుచున్నది. 

ఇట్టి యుపకారము చేయలేదా ? 

"తే. బుద్గిమాలీన్వ ముడిపి వె $ శ మ్యుమిడును 
థి ర 

సంస్కృతేంబున వ్యవహోర 3 శ క్రినిడును 
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అ. అపీక్షికతలక్షణ, పమాళై ; = పరీక్షింపంబడని అసాధారణలక్షణములె 

[క చూణకులుగాలలవారును, . అపరామృష్టపడార్థసార్థత నై ఏ8 = పవెమర్శిం 

కూలజుంకని (దవ్యాది పదార్థ యుల సమాూవాయుయొక్క.. నిజస్థి తులు కలవారును, 

ఆఆొవకీకృత జె [త్రయు క్రి జాన 8=వక పజఅచుకొనంబడని జయకీలము లై న యు క్రి 

సవమావాషుకలవారును) అనధీకతర్క_విదై స్పః= చడువంబడని తర్క_శా స్త్రకు 

క అలవారునెను ఏతిః=ఈ తార్భికులతో, అలం=చాలును. 
En తేర్క_కా స్త్ర) కుచదువక, దానిలక్ష.ణములై న (పత్యమాద్మిపమాణము 

అలుము దానియందలి దవ్యగుణకరాది పదార్థతత్వ ములును తెలియక, తమయు: 

మైలు జయశీలములవి తలఠలిచుకొను చుండు న్ మూడ తౌర్క కులతో పనియేమి ? 

ఆ౩. లకుణ! స పవాణశేలతుకుట్లాక , ప 

దాక్థసార్థతి త్త + నురయలేక 
జయవశీలీయు క్రి + శాలులుం గానియో 

తార్కికులను మునకు $ దలంపనేల ? 

నిరూప్వ-___నిరూపించి. 

శ్ అద్భుత _స్తర్క_పాథోధి రణాథో యస్య వశః 

అక్ష భావో 2_తేమున్స లిప్ స్త ఏకలంకః కోలానిధిః ॥ 886 
౪. అకేమస్స ృవ్టః= రాహువు చేతను--వీకటి చే నేతను. -అక్ఞానిచేతను అంట 

అ "వాడు కానివాడును, అక్షపాదః = ఇంట దియములు కిరణ ములుగాలలవా( 
చును (నే (కేం దియము పాదనమందుకలవాండగు గా”తవమమవారి ర) అక్లంకి 4 
రయ - నిర్షోషి యునె, క లానిధిః =దం[దుండు- -విద్యాసము[ద్రుండు, యిస్య=ఏ సముదయునక, వర్ధకః ఎవృద్ధిపటదువాండో ? ఆగాధః=దురపాూావా 
మెను తర్క పాధోథి=ఆ కర్కమను సమ్ముదమ్సు అద్భుత ౩ =ఆళ్చర్యకరము గ 
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తా. ఇం దియములే కిరణము.లె రాహు వంటక కళంకములేని చం[దుండు 

'సము[దమును వర్థిలం చేయు చుండునట్లు నే తేందియము పాదమందును గలిగి 

అజ్ఞానములేక నిర్దోషి, మొన గాతమమవార్షి యూ తేర్కొ_మును పర్థిలంబేయు 

చుండును. కాబటి యీ తర్క సముదము ఆశ్చర్యకరము. 

తే. అకుపాదు(డు (పవీ ప శ దతతముండు 
తనకు వరకు, డకళంకుశేడును గళా ని 

థానమగునట్టి సయవార్నిశీ ధానమిది, మ 

హోద్భుతంబె యగా ధాత శమువుట నవుర +? 

ఇ. అవ్షపాదుండు=గ "తమర్షి . ఈయన శ తొనందునితం డ్రి కృపాచా 

రుల తాత, 

టి. (పక్షీ ప్రదక్షతముండు=ఎగరంలగొట్రంబడిన అంధకారము = రాహువు _ 

అజ్ఞానము కలవాడు. 

ఇ. కళలు=పోడశకళలు. ఇవి - పున్నమ అమావాస్యలముందు. ఎక్కువ 

తెక్కు_పగనుండు చం[చక శలు, 

ఇ చతుద్ది శక శ లు= చతుర్వేదములు, షడంగములు, పురాణ, తర్క,ధర్శ, 

మీమాంసాళా స్త ములు, 

Xl పున రాలోచ్యసశ్లాఘమ్ | 

వ. వుజల నాలోచించి శాఘించి. 

వృ! జ్లైనాట్టి రతుచరణః కణభతుకశ్చ 

(శీ పషీలోఒ ప్యుదయన స్ప చవర్గమానః 
గంగోశ(ర శశ ధో బహవశ్చ నవ్యాః 

(గంఖైర్నిరుంధత ఇమే హృదయాంధకారమ్ ॥ 887 

అ. జ్ఞ నాబ్దీః =జ్ఞానసము దు. డైన, అక్షచరణం=గొతముండునుు కణభత్న 

కళ్చ=కళాదుండును. ఇశ్రీపక్షిలోపి=పక్షీలుండును ఊదయనః = ఉదయను6 

డును సచ వర్ధమానః = ఆ పర్ధమానుండును, గం గశ్వరః =గం గేశ్వరుండును, తభ 
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ధుహః=శశధరు(డును, బహవః =అ నేకులె న, నవ్యాశ్చ =నూతనులు నై న, ఇ మే 

-ఈః తార్కికులు), [గం ధః=తమ్యగంధముల చెత, వృాదయాంధ కారం= ఇత రుం 

చవ్చాదవయమనులందలి అజానాంధ కారమును, నిరుంధ తేజవేరివారించుచున్నా రు 
లు 

ద్ _ అడు అడ - ల నస రుం 
యం. న్వ్యాయసూ(తేవునంగ (| నర్ధ శౌ స్త్రమున 

గ రయడు పదుండు * గాతముండు 

తానువై శేవీక $ దర్శనక గయే 
షా — 0 

కనంగ భిన్ననుతుండు 3 కణభుజుండు 

కుసుమాంజలి మనంగ * నసమానమా[ గంథ 

ముదయింపల రతా శ నుదయనుండు 

ననుమాన చింతామ+ేణిని రచించి. పశ స్పి 

నిలంగాంచి మించు 9 గంగోశ(రుంకు 

తే మతి కిరోమణి కర్తాది ది 1 వుహిత నవ్య 

తార్కికులు జగదీశ | పీథానులె న 
ఎ 

చతుర మతు బిట్లు తరుగంథ 4 తెతులవలనం 

బుసమి హృదయాంధ కారంబు $ నడంతు రెపుడు. 

ఇ. అక్ష్షవచరణుండు= గొతముండు - న్యాయనూతెతేర్కళా స్త్రక ర్త. 

క ణభుజుండు=కకాదుండు - వె ని పికదర్శవ తేర్కొ.ళా స్రక ర్త ర్త 

వవ్షీలుండు= వాత్సా్యయనస్నామి - గ మసాల వ్యాఖ్యాత. 

ఈ నయను(డు=కుసుమాంజలి తర్భాళా స్త్రకర్త 

ఎస ్ నులరాం గణరత్న మహా పనీ దధ తేర్ము_కా స సక ర్త ర. 

౦ గశ్వరుండు=అనుమానచింతానుణి తర్య_ళా స్త్రికర్త ర. 

మునూాంనక్ వర ర్రనము. 

ఇ. మోమాంసకులు = మోమాంసాశా rer రకులు మోమాంస= వేదార్థ 

నిళ్చాయక న్యాయ నివేవకళా స్తము, ఇది కర ర మోమాంస, (బవా మోమాంస 

ఆను ద్వివిధములు. 
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గ॥ అపర(త్ర వ్యామయాన మానయ న్న(గతోనిర్యర్ల్య సోపా 
లంభమ్ ॥ 888 

వ. మట్ొక్క_(పక్క_ వినూన మానయించుకొంచు నెదుర నిరీ 
వీంచి యుపాలంభనంబునుం గావించుచు. 

వృ॥ మి మాంసకాః క తిచిద్యత ములంతి వేద 

పామాణ్య సాధనకృతో2 వ నతే ఒభివందా్యః 
ఉద్ధోవితో౭ప్యుపనిషద్ని ర కేవ తేన్షీ 
(బన నాభ్యుపగతః పురుషో త్త మో యెః | 889 
అ. యెః=ఏమోమాంసకుల చేత, అశేవ శేషీ = సకల[పపంచమునకును పర 

మగురువుగా, ఉపనివద్భిః= వేదభాగ ముల చేత, ఉఊద్ధోషి త; = ఘాో*షింపంబడు 
నతండై, పురువో _త్హీమః=(శ్రీమ న్నారాయణస్వ హాపమెన, (బైవ = పరబ 
వామే, న అభ్యుపగత : = అంగీకరింపయటడండో, కే=ఆ, 

మాంసాఖా స్త పవ రకులు, కతిచిత్ =కొంచబు, అ్మత్ర=ఇక్ళడ, మిలంతి = 
-చెరుచున్నారు. వేదపామాణ్య సాధనకృతోవీ=వే 

మావమాంనసక్రాః ఎమో 

దములు (పమాణ మనుటను 
సాధించు వారయ్యును, న అ ఫేవంద్య్యాః =నందన ము చేయందగినవారు కారు. 

తౌ. ఈ మోమాంసకులు వేదములు (పమాణములుగా తలంచువాచె నను, 
సర్వ శేషియె సర్వొపనిషత్తుల చే జగజ్జన క ర అని ఘూేపింపంబడుచున్న నూ 
ఆ (శీమన్నా రాయణుండే (బవ్యామని యెంచనివారగుట చే వారు మనకు పంద 
నీయులుకారు. 

చే, | శుతుల వామవాణ్య సాధన * చతురులయినం 

గొంద తేందు మామాంనకు $ లందు లెపు 

కా, ర కేవ వేవీయు బహ (3 పూరుహో త్ర 
ము(డె యటంచు నుషోపించు + మొగిని నుపని యు 
వత్తు, లది వీరుమదిం గోరం * జాల, రగుట. 

పార 
“0 
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ఇ. ఉఊపనివత్తులు=_బవాస్వరూప నిరూపక వేదఫాగములు, ఇవి 108 ఈశా 

చాస్య శేన్క కఠవల్లీ, (పళ్న, ముండుక , మాండూక్య, తె త్తిరీయ, ఐతేరేయ, 

ఛాందోగ్య, బృవా దారణ్యాదులు. 

గ్య విశిహ్య చ మా మాంసనక గోప్టార్టం విశుతా శృ బరాదయశ్ళ 

బరాఇన భగవద్భక్తానాం వినిందనీ యాః. 890 

వ. విశేవించియు మోమాంసక గోఫ్టి యందు. బసిద్ధులెన మొ 

మాంసానూూత భావ్య క_ర్తయైన శబరుండు మొదలగువారు 

శబరులువలె భగవద్శ కులకు మిగుల నిందనీయులుగ నే 

యున్న వారు, 

వృ॥ తే మామాంసాతాస్త _స్ప్రలోక (ప్ర పసిద్దాః 

స ర్వర్షణాం చకా దే నైవ సతా న్్ 

చైతిన్నస్యాపహ్నవం -జేవతానాం 

చక్రు ర్విశ్వం పశ్వరం వున్యమానాః ॥ 891 

అ. మోమాంసాళా _స్టరలోక ప్రసిద్ధాః= మిమాంసాశా స్రముయొక్క._ ఆ 

లోక నమునందు (ప్రసేద్ధాలె అమి = =ఈ, మాంసాశ= మృగాదిమాంసాళ నములు 

ను అ సీ=భాణాదులునుగల, ఈ లోక= కీరాతజనులయందు, (పనిక్రైాఃజ్యపని 

ద్ధులుగ్యా తే_ఆ, మోమాంసకాొః = మోమాంసకులు, విళ్యం౦= (పపంచమును, వీ 

శ్వ్యరం= ఈశ్వరుడు లేని దానిలా, మన్యమా నా8=రేలందువారై; సర్వర్షీ కాం= 

సకలబుషులయొక్క, సత్తాం=స త్త మును, నెపసేహిలే = కోర చేకోరరు. 

జేపతానాం=అన్నీ పోమా ది" దేవత లయొక్క, చెతన్యస్యఅపవ్నావం = ఆత్మకు 

అబద్ద మును, చక్రుః=చెసీరి. 

"తా. ఈమోమాంసకులు శా స్త్రజ్ఞాలయ్మును, బోయలవ టె ఈ[ ప్రపంచము 
ఆం 2 బ్లో 

నకు ఈశ్వరుండే లేడనితలంచుచు, మహార్టుల నందజినికొగోరరు; అగ్నీపో మాది 

చేవతలకును బేహేండియాదులతోడి యాత్ర యును లేదు అనుకొనియెదరు. 
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లావి 

—_ 

ములతో, సమ్యక్ ఆలోచయద్భ్యః = చక్కా విచారించుచున్న , మోవ 

'సకేభ్యః=మిమాం సకులకం శే, ఫీన్నాః=వేటువారు, భువి= ఈభూమిలో," 

ఎవరు, వేదరమోం=తమవేదసంరక్ష ణ మును సాదరం = అదరముతో, విదధ*+ 

చేయుచున్నారు ? 

తా. వేవవిహిత ధర ములందు (ప్రమాణ, భేద, శేషత్కా (పయోగ," 

ర్యాపర్య, అధికార, బహువిధాతి దేశ, ఊవా, బాధ, తంత, (ప్రసంగము 

చెడి పం డెండింటిెని ఆన్యాయశా స్త్రములే కన్నులుగాంగలిగి చక్కా 

ఆలతో.బించ చుండు నీమిమాంసకులకంకు ఇతరు లెపరును 

రక్షించువారులేరు. 

త్రి 
Ne 

Xt 

'మొదలధర్హ్యంబుల $ మునయు పమాశణింబు 

నవలధర ముభేద $ మరసివుదిని 

నవతల నలవాని $ యంగంబులనరసి 

వాని పయోగ మశవ్వలను నరసి 

యావలవాని పౌశర్వాపర్యమారసి 

యావానియధికార $ మరసియవల 

నరసియవ్వలవాని 4 యతి చేశ మఖలంబు 

వానియూహంబు తశ ర్వాతనరసి 

. సరవింద ద్చాధ తంతే (పశేసంగములను 

నరయు నయనయనంబుల *+ ననయ వెసక 

మెను మాూవాం౦ంసకులక్ంశు * నితరులవరు? 

వేదరత ణదత్సులీ $ నిశ్వమునను 

పశ్యతావ ద్భగవత ఇవ జై మినిమునే శాసనం 

స్సరై స్వర ప్యనతి క్ర మణీయనమ్ ॥ 

వెది 
అహా 

ఆవేద ములను ? 

+ 
క 

0. 

89 

వ. కనుగొనుము? భగవానుని శాసనమువ ఐనే జై మినిము 
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శాసనము సె తము సకలవై దికులకు నతి కమింప గాడనిది 
యె యున్నయది. 

తథాహి___అశ్లైక దా? 
వృ॥ నె యాయికావా నను? శాబీకావా 

(తయిశీరస్సు (శమశాలినోవా 
వాదావావే బీభంతి జై మినీయ 
న్యాయోపరో భే సతి మౌనము చామ్॥ 895 

స అ నెయాయికావా= తౌర్కి_కులె నను, నను = మంచిది? శాబ్లీ కావా= 
చైయాకరణులై నను, (లేయీళశిరస్సు = ఇ దాంరేమలందు, ఎక ముకాలినోవా = 
(గ్రోమపడువానై నకు, వాదావావే = వావమ నెడియుద్ధమ జై డై మీనీయన్యా 
యోపరో భే= వె జై మిన్మిఫో క్తమైర మిమాంసాన్యాయ PE ఆటంకము 
కులుగుచుండంగా, మానము[చాం= నోరుమూ సీకొనుటను, బిభతి = భకించు 
చున్నారు, 

లి. తౌర్చి_కులుగాని, వై యాకరణులుగాన్సి వేదాంతులుగాని, వాదించు 
నపుడు ఈ జ మినిముని మోమాంసాళా స మునకో ఆటంకము కలిగిన యొడల 
మౌనము[ద నవలంబించి యుందురు, 

తే, వాద యాదఃపతికా దాట 4 వాంఛ చేసి 
సాటి మాజీన తార్కి_కుల్ శ శావ్దికులును 
నతులవై దికుల్ మూమాంస $ న్యాయమునకం 
బాధ గని శేని మాన పా*థోధి డిగ3? 

ఇ. జి మినియని=ఇతీ(డు వ్యా సమవార్షి శిహ్యు (డును, సామవేద పాఠియును 
మీమాంసా న్యాయశా _స్తక ర ర్హయునె న న యతడు. 

గ॥ యచ్చమామాంస శేషు దోపోద్దాటనం త|(తతావదవ ఛేపి॥ 
, న మామాంసకులమిాంది నీ దోపో ద్రాటనముమిా(ద నవభాన 

ముతో నిది వినునది ? 
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వృ! భగవ దనభ్యుపగ మనం దై డె వతేచె చైతన్య నిహ్నవశె శపాకో 

కర ర శ్రద్దావర్గక తత్ (పాథాన్య (పదర్శనాయెన | ( 

అ. ఏషాం=వీరికి భగవత్ - అవభ్యుపగమనం = భగవానుని - అంగీకరిం 

పోవుటయును, వెసత చె తన్య - నివ్నాపళ్ళ= దేవతల చేతన ధర్మము- అబ 

నుటయును, కర్మ శద్ధవర్ధక- త తాం) ధాన్య (పదర్శనాయైవ=కర యందు 

ను వృద్దిపజదునటై. ఆకర ర యక్క (పధానతీను. చూపుటకొణజే. 

తా. ఈ మామాంసకులు _ భగవంతుని ఆంగీకరిం చక పోవుటయును, జ 

అకు దేహే౦(దియాదు లబద్ధనునుటయును తమ కర్మల (శద్దయే తమకు (ప 

నమని తెలుపుటక్షై యని యనుకొనవలసినదిగా నున్నది. 

క భగవ దనంగీకారము 

తగుదై వత చేత నత్వ 4 తథ్యనికారం 

బొగియగర ర్యశదాన. 

ర్షగమాతత్కర్య పటిను $ దర్శనమున శే. 

AI పునరాలొచ్య స సబహుుచూానమ్ | 

వ. మజల నాలోచిఐచి బహూ కాన పురస్పరంబుగ, 

వృ! ఆగమరూపవిచారి ణ్యధికరణ సవ్మాస శివ్నీత వీపతే 

స్వామిని జై వినియోగిన్య్వపిర జ్యతి హృదయనుసదీయమిదక 

అ. అగమమాపవిచారిణి= వేదముయొక్క_ స్వరూపమును - వేదముల" 

స్వస్వరూపమును విచారించు నతండున్కు అధికరణసవా న శిక్నితవిపకే = 

యయములయొకృా - అధికయుద్ధముల యొక్క సవా[సముచేత. శిక్షీంపంబ 

పవూర్వపక్షములు - శత్రువులు కలుగంనతేండు నైన, ట్రై మినియోగిని= జై మిని; 

యనెడు స్వామిన్యపి= స్వామియందును, అస్మదీయం = వనదియగు, ఇద 
ఈ, వావయం=మనస్సు, రజ్యతి = =రంజ్ంపం బథుచుస్న ది. 

తౌ. వేదముల చేత తనస్వరూప విచారముకలిగి యుద్ధ ముల చేత వ్య 

అను శిక్షీించు భ గవంతునియందుప ల, వేదముల స్వరూప విచారముక 
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న్యాయముల చేత ఇాస్త్రాంతర సూర్వపక్షములను. 'దిదెడు న్మీజె మినిమునియందు 

నామనస్సు రంజింప. 'పెడుచున్న ది. 

కే, ఆగమ స్వరూప విచారి 4 యగుట కతన 

నధికరణళివేత విపత్వుం 4 డగుట కతిన 

స్వామియందున చందాన $ జె మినిముని 

యందు రంజించు నీ నాదు శ జెంద మెపుడు. 

కించ_..నుటి యు. 

వృ! శబరకుమారిల గురవూ మండన భవ దేవ సార సార థయః 

అనేసి విశ(మా న్యా జయంకినం|తాయమాణ తంత స్తే) 

అ. సంతాయమాణ కంతా) $= కాపూడ(బడుచుంశు మొమాంసాణాొ స్త్ర 

ము కలవాలెన, తే=ఆ, శబరకుమారిలగురవః= శబరుండు, కుమూరిలుండు, గురు 

డు; మండనభవ చేనపార్ధ సారథయః = మండనుఃడు, భవదేవుండు, వార్థసార థె; 

అ స్యేపి = =ఇతేరులును, పిశృ్వమాన్యాః = (వపంచములో సచ్వానింపంవగినవారె, 

జయంతి = సర్చోత త్కృ్చృష్టులుగనున్నారు. 

తా. శబర కుమారిల (పభాకం మండన భవచేవ పార్థసార గులును, మళీ 

యితరులును ఈ మిమాంసాశా స) ఘను గా పాడుకొనువారు. 

తే. పరలసశబరుండక౯ా మామాంస $ భావ్యక ర్త 

యబ్బులనె రు మూరిలుండను $ భట్టఘురు(డు 

నుటీ (_పభాకరుం డ డనునట్లి (3 మహి త గుడు 

నాద్యూలగుత ర్యతీనర్యతాన § లతిశ యి తు, 

ఇ. శబరుండు=మిమాంసానూ (తభ! వ్యః ర 

కుమారిలు(డయు= భట్లుండు---తిం తివా రకమిమాంసాక ర. 
ఉం ఎవి ఆడి 

గురువుజ[ పభాాకరగురువు---- 2 మినిసూ తమిమాంసావ్యాఖ్యాతి. 

మండనుండు = శంకరగురు పతి వాది నెహ్క_ర ననిద్ధిక ర్ల, వా ర్లికమో 

మూంసాకారుడు. 

పార్థ సార థి=ళా సిదీవీకా మివమాంసాకారుంయు. 



అ) గ్ క విశ ఏగుణాదర్శ్భము 

వై యాకరణవర్ష నము, 

ఇ. వెయాకరణులు= = వ్యాకరణనే త్త తలు, వ్యాకరణము =_పకృతి_పాతివ। 

'పత్వ సయానుబంధ ప్రురువ విభ క్రీ వదనాదులతోను పరమ్మైపద్యాత్త నే. 

కరక రాదులతోను వ్య స్త సపవ "సమాసపద వాక్య ములయందు ఆపభ 9౨౦శ 

లు శకస ంస్క-రణయు చేసెడిశా స్తు. 

కృశానుః కృ శానువు. 

గ॥ అ స్తిష్టతి విమాన మన్యతోగమయక౯ా పార్శ (తో దృష్ట్వా 
పహాోనమ్ | 9 

వ. అవుగాకయని విమాన మనలీకింబజపి వార్ళ పమకలోకిం 

యపహోనము కావించి. 

నృ॥టిజ్ఞాణజ్ ద్వయస, చృటూ, జనిజసో స్పివ్తన్ రంసిప్ థన్ 

వని స్ మసా, నచిచ ష్షువాష్టు, రతఇబ్ , నన్ క స 

లోపో వ్యూర్వలి, వృద్ది రేది, యచిభం, దాధాఘ్యు డా, మ్నాజ్ఞ౭ 

విశ్వే కేదివసాన్న యంతిక తిచి చ్చ బ్రాల పఠంత క టరాకా! 

అ, టిడ్జాణఇ ద్వయ పజ్ దధల్ మా(కేచ్ తయవ్ఠక్ రణ్ కణ 

ఆపఃజీవ్ =టిత్ _కురు చరీ=కురు దేశ చరీ, ఢ--సౌపశ్షేయా= సుపర్దాపత్య స్తీ 
అణ్ =నిందీ . ఇందాపత్య న్లీ), ఆభ్ __ జాత్సీ = ఉ తృాపత్య క్రీ 

ద్వయసజ్ - ఊరుద్వయ కీ, దధ ఖ్ - ఊరుదఘ్నీ = ఊరువజకు జలముకల 

మ్మూతచ్ - ఊరుమా(తీ=తేయప్ - పంచతేయీో = పంచకం, రక్ _ అక్షీ 

పాచికలాడు శ్రీ), ఠజ్ - లావణికీ=ఉప్పము శ్రీ), క్ -తాదృశీ=అటి నీ 
క్వరవ్ - ఇత్వరీ=పోవు శ్రీ9, 

చుటూ టూ =(పత్యయాది చపర్షిటవర్ష ములు ఇత్సంజ్జ్ఞ కములు రామా _ జస్స 

యాదిజకారముతో అన్నరిక్యయమనూ త్రమే. 

బసిజసోళ్చ = ఏజ్ ఇ చె జసిజసుల అచ్చుపరమైనపుడు వూరతాస మేకా 
మగును - వారే అనుచో అకారలోపఫము, 
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తివ్తన్ యిసిప్ థస్ భమిహ్వఐస్నుస్త ఆ తాంరు ధాస్ ఆథాధ్వమిడ్వహి 

నుపొజ్ -కరోతికురు తే అనునిట్టివి పర స్మైపద్యాత్మ నే పదిధాతువులలో వచ్చు 

(ప్రత్యయ ములు. 

అన చిచ=అచ్చుకు పరమైన వాకారము తేక తక్కినవాల్లులకు అచ్చు 

పరము కానపుడు ద్విత్వము వికల్పము--నుథ్ +5 +య్+ ఉఅపాస్యః - సుద్ధ్యు 

పాస్యః. 

షునాషు; = సపర్షతవర్ష్లములకు సపర్షటవరములు పరమెనపుడు వవర్ష్లటపవర్ష 
ద్ని ఠం ౧ ౧ ౧ 2) రా ౧ 2) 

ములే ఆదేశములు---రామస్ సస్థః= రామన్షస్థః , తత్ టీకా =తట్టీ కా. 

అతఇజ్ = అవంతపాతిపదికమునకు అప త్యార్ధమందు ఇఖ్ (పత్యయ 

మాదేశము - దశర థాపత్యంపుమాక్ = దాశరథిః. 

శకోటి=వర్ల పథమ ద్వితీ యతృతీయ చతుర్థాక్షరములకు పరమైనశీపర్లయు 

నకు అచ్చుగాని యవరలు గాని పరమైనపుడు ఛవర్థ్మ మాటదేశము _ వాక్ కాంతి: 

వాక్సాంతిః, 

అచోం త్యాదిటి= అచ్చులలో అం త్యచ్చు ఆదిగాయగలది టిసంజ్ఞ కము. 

మనస్ ఈపా=మునీపా అనుచో అస్ టిసంజ్ఞ కము గనుక పరరూప * మేకా 

దేశము "మొదలె నవి. 

లోపో ర్యో్యర్సతి = పకార యకారములకు య కారము తక్కు. తక్కిన 

వాల్లు ఆడినిగల (ప్రత్యయయు పరమైనపుడు లోపము - జూనకీజాని అనుచో 

జాయ్ యకారమునకు నిక్ పరమైనపుడు యకారలోపము మొదలె నవి. 

వృద్దిేచి=అ ఆ లకు ఏ ఓ ఐ జౌ లు పరమైనపుడు వృద్ది ఏకా చేశము. శుద్ల 
థి య థి థ్ 

ఏకాదశి=శుద్దెకాదశి. 

if యచిభం = అజ్య కారము లాదిగాయగల (ప్రత్యీయము స్వాదియై కబంతము 

లెన (పత్యయములలో నొకటియె అసర్వనానుస్థాన మై యున్న యెడల 

ఆ అజ్యకారాది (పతయ మునకు ముందటిది భసంజై క ము, స కారాది ప్రత్య లది ఛ సంజ్ఞ 
దాభాఘ్వుదాప్ =దాప్ దెప్ తక్క_తక్కిన దారూపధారూప ధాతువులు 

మఘముసంజ కములు, 
Pr 
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ల నాజి లౌ= నరఆఅచ్ వాల్” - ఆ అను ఉఆపసర్హకును అచ్చులకును వాబ్లులకును 

'సాజర్థ్యముశేదు. 

ఇతి=ఇట్టని, ఏతే = ఈవై యాక రణులు, కటూక = కగినములై న, కతి 

శత _ =కొన్ని, వచ్చాక =శేబ్దయులను, పఠంతః =పకించుచు, దిపసాక్ = దినము 
న్వు వయంతి = =కడపుచున్నా రు. 

Ey వాణిని వో కృములను టిశడ్డా ణకాది 

సూ తేముల( జెప్పు చెప్పుడు స్ట (శో (తపుట వి 

పాటకముగా(గ నుద్భట ఫే పటుకుఠార 

వుటు కోశోరరవంబు మె $ నార్భటిం్యత్రు. 

వవ! రూూజఒ౦తః, శశ్శ్భటి, శేపోధ్య సఖి, ససజుపోరూ, ర రామా 

= నసానమ్ | చేనోతి వ్యర్గ వాచ స్పదసియదిస తాం శొబ్ది కా 

శ్చెద్బు ధాస్సు ః | కం € తే 'శేవాపరాద్ధం నటవిటగణి కానృత్య 

వాస్తపచారె! | తోధితోధీకధీతి త్ర కట తకిటధిక్ తావా 
ధిక్ తత కారె 4|| 

| హా. ౬ 

“ అిఇతి= పైన్నూతములు ఇటన్సి సతాం = సక్పురుషులయొక్క, 

సదసి = సభలో, వ్యర్థ వాచోయది = వ్యర్థ వాక్కు కలవారై నయెడల, 

ఇా వి-కా$= ఈవె యాకరణులు, బు ధాః=జ్ఞానులు, స్యు శ్చేత్ =ఐశేని, నటవిటగణి 
an) యట దు ఇ 

"కానృత్యహాస్ర (పచారె ర $=ఆట కాం డయొక్క_ యు విట కాం డయొక్క్యయు 

ఇనోగమువాం! డయొక్కు_.యు ఆటపాటలమయిందలి చేయి చాప్రుటల తో తోధి 

తే 

pS 

తోసి ఫతి త్త కిటతకిటధికా తావాధిక త త్తకానై 8=అను నీత కారధ్వను 
అణాల షై 

అలు చేత, _తెలేవ = వారిచేత నే, అపరాద్ధం = అపరాధము "చేయబడినది, 

తా, ఆటాాం[డుగ్లాని, విట కాం[డుగాని బోగమువాండుగాని చేతులుతట్టి 

"తాొళాలువేసినట్లు ఈ వెయాకరణులు రనోంతః మొద లెన నూ[తములు సభ 

అలో పఠించుచుందురుగాని, లేక జ్ఞనవంతు లై నయెడల అపరాధ మేమియు లేదు. 

ఆం, అటుల జటుల శబ్బీపటల ముగ్గటించు 
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నంత, శాబ్లీకులును $ నధికువేని 

తకిట తకిట ధిక్ష * తాహీధి కృ్ధితా 
మృనెడునటులు విటులు $ నధికువేక ? 

కించ_.._వులియు. 

వృ॥ సూతె పాణనికీ ర్ర్పితెర హుతర ర్రి ్నప్పాద్య శబ వజమ్ 
వై కంఠ స్తవ ముక్షమురచీయితుం నంధ్యశ్రమాళ్యాప్పికాః o 

పకా (న్నంమహశకా(శ మేణవివిధా పూపా(గ్యసూవాన్నితమ్ 
మందా వనురుంధ జే మితేబలా నాఘాతు మప సక మా రాన్ | 

అ, పాశీనికీ రత = పాణీ నమునిచేత కీ 8 ర్రింపంబడిన వియె, బహుత-రె ౩= 
Qe 

అనేకవిధములెన, సూ తనూ క ములచేక, శ శాపలిం=క బ సమూవామును, రా 
ళు 0 

నిహ్పాద్య = కలిగించి, సంధ్య(శమాః = వ్యర్ష్హ, శమలైెవ్క కాబ్దికాః= వై యాక 

రణులు, వైకుంఠ ససం = (కీవిస్తుసో తమున్యు రొదయితుం = చేయుటకు, అక్ష . యము నల! జం 

మాః=అసమర్థులె, మవాతా = అత్నంతమెవ, శ్రమేణ = (శమ వ్ విపిద- 
ర్త హ్ = 

అపూప - అగ్నమాప - అన్నితం = అ చేక విధయుతెక _ అప్వములతోను _ 
హా 6 రం ర > 

మేలైన పప్పుతో సు - కూడుకోన్న, అన్నం=అన్నమును, పక్వా=వండ్సి మిత 

బలము కలవారె, ఆఘాకుమవీ = వాసన చూచుటళె నవు, 
యా a 

నివా రె న మంగాగ్నిక ౨ ఆంకలి లేనివారిని, అనురుంధ తే = 
చె 

తా ఈ ౩ ఆమాకంణు, 

నను; విషు పినుత్తి రాం యి హా _ oe నలో ౬ 

పండి అతిబలహిను వై జు వియే జోవవాకిని ౬ 

చ. సారిదినిశాణివీయముల 4 సూ; తముఒం _ 
సరసిజనేతుసం స్తవము స తశ సమరులు కాని 

Eu) యా 

కరమునృథ్యాశ ముల ఆేసుగం శే ర సాంధ నుహాపసూపము౬ 
విరివి. బచించి జీర్ణ తయె $ ఏన వా8క. ఇ. 
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త్. సుగంధరసాంధము = నువాసనగల పొంగలి మొదలైన అన్నమును. 
వి శ్వాననుః.___విశ్యావనసువు. 

గగ మహ్యాభరణేషు వెయాకరణేషు భ వాకా మాస కలయతు ర 
తోవశ కలమ్ ॥ 

904 
వ. ఈధరణీ తలాభరణులె న వె యూకరణులవె నీవె శకలమే చన ల ర 

ని దోవ మారోకింపకుము? 

యత;ః___.ఏలంశుని. 

వ 1 కృతెదురికే నిరాకరణం వ్యాకరణం చతురదీ రదీ మానః 
బుధజవగణ నావన రే కనిష్ట్రకామేవచై ప రంజయతి॥ 905 

అ. ఏవుంచ= ఈ వె యాకరణుండును, చతురధీః = సమర్థ మైన బుద్ధికలవా( 
తె ౩ కృతేదుకిత నిరాకరణం = చేయబడిన దోషనివారణము కలిగిన, వ్యాక 
ర£జ౩౧ = వ్యాక రణ మును, అధీ మానః=చదువువా(డై, బుధజనగ ణ నాపస రే =జ్ఞూ 

నుఆను లెక్క చేయునప్పుడు, కనిస్టి కా మేప=కడపటి (పేలి చే రంజయతీ =రంజ 
౬౬ చేయుచున్నాండు. 

తా. ఈ వైయాకరణుండు వ్యాకరణము వేదాంగమగుట చేత దీని నధ్య 
యమ నము వేసి దోషరహితుం డై బుధజనుల గణనములో కడపటి (వేలినే మొద 
ఉక (వేలా. జేశికొని దాని రంజిల్ల (చేయుచున్న వాండు. 

గ్ దురితని రాక్షృత్తి వ్యాకృతి 

కరమధ్యయనంబుచేసి $ కడుంజతురుండై. 
యరయంగ బుధగణనంబున 

నిరతము రంజించుచుం గ ఫనిష్టైక నుండున్. 
శకి. ఏదిమైన లెక్క_పెట్టునప్పుడు చేతి యెదు వేళ్లలో చిన్న దైన కడపటి 

వేలి నే మొదటి లెక్కకు మొదలు పెట్టుకొనుట యందణికి వాడుక గనుక 
క నిష్టె కాంగుళ ను (పథమాంగుళమయ్యు. 

ఇవ! పాతంజశే విష్టుపదాపగాయాః 
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త్రి 

వాతం జలే వాపీచయీ2.వగావామ్ 

ఆచ క చే శుద్ధిద మా(పసూ తే 

రాచకు కే ర గ మథోతు జేచ ॥ 906 

ఆఅ. మే=ఎవరు వై యాకరణులో వారు, పాతంజలే = పతంజలి భామ్య 

మందు, విస్ణుపదాపగాయా? = విష్టుపదియైన గంగయొక్కు_, జలేచ =జలవనుం 

దును ఇద్టంజ ఇట్ట, అథోక్ష జేసిన = విష్ణువునందును, పాతం=(పవేశమును, 

అవగావాం=స్నానమును ర క్షింజమనోనురాగమును అ ప్రసూతేః = జన్మము 

మొదలుకొని, ఆక్ష లేశ్చు= మర ణమ. వజికును, శుద్ధిదం =పరిశు ద్ధి పదముగా, ఆచ 

కుతే = చెప్పుచున్నారు. ఇందు [కమాలంకార ము, 

తా. పకేంజలి భా ష్యపఠనమునుు గంగా స్నానమును, విష్ణుభ_క్రియును 

ఈ తిను వుట్టెనది మొదలు మరణముసణకు పరిశుద్ది ప్రదము అనిచెప్పుచుందురు, 

తే, ఆపతంజలి న్ భాఫ1మ్యంబునందు 

విమ్షుపది నది యందు నశేవ్విమ్షున ౦దు. 

గరణీ నవగాహా మతి శఘుదశకర మటంచు 

సెంతు రాజన్యవమా నురోశాంత మవని, 

ఇ. పతంజలి=ఇతండు శబ్ద ఫఖాహ్యక_ర్తయు, యోగశా స్త) _పవర్షకండు 

న్కూ ఆదిశేషుని యంశావతారము నైన యతేండు. 

ఆవగావాము = మనః [పవేశమును, జల్నప వేశమును, జ్ఞాన్యపవేశ సును 

అర్థములు. 

అబిచ_.... నుజోయయు. 

వృ నృణామనభ్య స్త ఫణాభృదిశ 

గరాందురాపా బుధ శాజగోపీ. 

అబుద్ధచాష్మశుతి పద్దతీనాం 

యుద్దక మే ఫ్రాద్యత యోధ సాన్ధా | 9017 
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అ. అనభ్య స స -_ ఫణాభృదీశ-గిరాం= అభ్యసింపంబడని-కే షాంశమైన పతం 

జలియొక్క_ - భావ్యవాక్కు_లుగల, నృకాం=బు ధజనులయొక్క_, బుధ రాజగో 

పీ =పండితశేష్థులసభ, అబుద్ద చాప శ్రుతిపద్ధతీ నాం = తెలియంబడని ధనుర్వే 

దముయొక్క_ మార్లయు గలవారికి, ఉద్యతయోధ సార్ధా = పెకిరేయిన యుద్ద 

వీరుల సమానాముగల, యుద్ద క్ష మేవ = యుద్ధభూమివల్కె దురాపా = చేర6 

గసూడనిదిె. 

తొ. ధనుల్వేదము తెలియనివారికి యుద్ధవీరులుగల యుద్ధభూమివ లె 

పతంజలి ఫాహ్యుము చదువశివాగికి పండిత గోస్టి. (స వేశింపందగినదియే కాదు. 

క, అనధీతివ్వాకరణున 
కు నధికకష్టంబు బుధుల 4 గోష్టి జాఆంగా 

ననధిగత ధను ర్వేదుల 

కును రౌరాభ నిరుద్దయుద్ద ఫ$ కుంభినింటో తెన్. 

తథాహిా.____అ కైక దా? 

వ్భ॥ అన్వీకృత వ్యాకర శెవధానా 

వమువాటవం వాచి నుగాఢథమా సే 

కసి ంక్సిదు చ కేతు పచే కథంచిత్ 

మై ఏరం వపుః స్విడ్యతి వేప లేచ ॥ 908 

అ, అన్వీకృత వ్యాకరణొషధానాం - అంగీకరింపయిడని వ్యాకరణమ నెడి 

జెషధము కలవారికి వాచి=వాక్కు_న, సుగాఢం= అత్యధికమైన) అపాటపం== 

అశ క్తి ఆస్తే ఎఆన్నది కస్ని౯ చిత్ = ఒకానొక, పదేతు = పదమైలేనో, 

ఆ కేసతి=పలుకబండుచుండలగా, కథంచిత్ =ఎట్టగాన,వపుః=శరీరయు, చరం 

స్వేచ్చా, న్యద్యతి= = చెమర్చుచున్నదది, వేప లేచ =వణుకుచునాన్న ది. 

తా. జెవధకు తీసికోనివానికివలె వ్యాకరణము చదుపనివానికి నోటి 

మాటకు శ క్తిలేక, ఒకమాక్రైనం బలికినచో ఒడలువడంకి చెవుటపట్టుచుండును. 

క, వ్యాక రణాహధ మెపుడే౯ 
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ర్స్ నరక రణము ే సేయనతని $ స్థిరతీరవాక్కు౯- 

చేశ _తీపటినుదక్కు_౯ా 

వాకొొనంబల్యొ_క్క_టి, మెయి శ వణకు జెమర్చున్. 

కృ శానుః___కృ శాను(డు 

సావేపమ్.__ఆజేవించి. 
|! కథంసభఖే ! శతకోటిపాణి నిగదితాదపిపాణిని గదిత మె 
కరణానూా!  దియే స్ 

వ. సఖా | శరకోటిపాణి నిగదిత మైన యా వ్యాకరణముకం కం 
ని 

వ వ్యా 

సా 
చాతిని గ గదితే మెన వ్యాకళణమె రమాదరింప: బడు “బటు 

న్ చెట ను = వ జాయున పాణీ సన న యుద దనక చెప 
టు ర ౪ చెలం 

బడినది. ఆడియే ఐం: వవాంకవిణ ము టం సా 

am లా ma మా ఈ శ 
రం స్టో పవసు౭_ స చ్ (నువు 

వె ధం 
c - డ్ fo గ॥ నాణ్ినీయమేవహీ వ్య్నాకుణం 'పాయేణానావా, క' పవిశద 3 సు చ a 

రల ళ్ వా జ + త్త (పతతికారణమితి త వై సవా: పండితానామ్ | 910 
య ల 

మక్ మ 
పతయ దవావాన 

( / 

న న షూ ముం 

వ యం ఆ హా వఠాజనాం భరాొకాబుడా? 4 
ట్రీ యూ వలు 

న్. గ ళా ల నన 

ఆ. హా బనిబన్థం=వా పము చెత 

ఈ నటి, నూ తం=మ౫ళ నూ తయును 
&ం bp pn 

మందు - వాకు. నందు కలయక. = చర్నుచు సుర్నుకిం= నె వ-సుజబూవము 
ఇ యూ అయయ లో జు 

అరి ధి ధా. న ' ను, సమువ్వవాతి = కివావయా పు చసన ను న్నయ్ - ఇక్క హ్ కంయుయ 
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న్నాడు, అసొ= ఈ, బుధః = పండితుడు, పర్గా దీనాం = వర్థాశమాదుల 

యు - అక్షర పదాదులయు, ధర్యాల్ = అధ్యయనాదులను - (వాస్వ దీర ఫుం 

తింగాదులనుక్ , బుద్దా = తెలినికాని, విధివత్ = శా స్ఫపకారము, 

[మయుం న్ వ (పయోగించు దున్న వాడు, 

తా. 'ఈవ్యాకరణపండితుండు తన చేతులార' నీకి మంగళనూ| త్రము కటి కటి" 

మివావాముచేనికొని వర్త్యాశ మధర్మ ములు నడుచుకొనునట్టు-గా నే; ఆ పాణిని 

యవ్యాక రణన్నూ తేయులు పఠించి మంచిజ్ఞానము సంపాదించుకొని అక్షరపద 

తింగాదులను చెవినకొని వానిని (పయోగించుకొనుచుండును. 

ఈ. పాణిని బద్దసూ త మను బంధిత. గంఠము సేర్చి కూర్చి తా 

జాణయవందనంత నుద్భశశ౯కావహీియించుచు నర్ణముఖ్యమా 

వాని (పశ _స్తధర్శ ముల * వార కెటింగి యథావిధి) (బయో 

గాన సమధ్ధుండె"చు నెన, $గండె? బుధుండు జగానంగాన6గాన్ . 

నె దికవర నము. 
య ర 

ఇ వై దికలు=ఐవేడాధ్యయ నా ధ్యాపన తద్విహి తాచార ధర్శ(పవ ర్హకులు. 

వేదములు=బుగ్యజు స్సామాధర్వ ణములు, తీదంగములు=శిమే వ్యాకరణఛందో 

నిరు క్తి జ్యోతి పకల్పములు. 

కృ శౌనుః___కృ ళానువు. 

౫॥ (అస్తుఇతి విమాన మన్యత శ్చాలయక్ పురోవలోక్య) సఖే! 

పశ్య్ళగిఛాందసాకా ధనణాప లేన వ క్రీయమాణామ్నా యాన్ | 

వ. (అవుంగాకని విమూనం బన్య్మతకుం బఅచుచుం బురోభాగం 

బవలోకించి) నఖా ! కనుము? ధనచాపలముచేత నే (శుతుల 
ఛ్ ఫ్రతుల్నకె షికయించు నీ కేవలచ్చాందనులను. 

వృ॥ ఆఃకష్ట్ర మ(పహ హృష్టా శ్లీష్టూ అపి వ్ _త్తచాపలావిష్టాః। 

అధ్యాపయుతి వ నా దాయచిరాయ మాసీమూసి: భృతిమ్॥ 
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అ. విత్తచాప లావిష్టాః=ధనచాపల్యమున (ప్రవేళించినవానై , అపవాస్టాః 

సంతోషించనివారగుచు, శిష్టై అవీ =- పెద్దలైనను)ు ఛాందసాః = ఈ వై దికు 

లు,. మాసిమాసీ=ఐ[పతిమాసమును, భృృతిం = సంబళ మును), అఆదాయజతీనీకొన్సి 

వేదాల = వేదములను, చిరాయ = బహుకాలమునుండి, అధ్యాపయంతి = అధ్య 

యనము చేయించుచున్నారు. ఆః కష్టం=అయో్య్యో ? కష్టము? 
వ్ వి 

తౌ. ఈ వైదికులు తాము "పెద్దలయ్యూను, ధన సంపాదనమందు చాపల్యము 

తో (బతిమాసము సంబళము త్రీసికొనుచు వారివారికి అధ్యయనము చేయిం 

చుచున్నారు. 

తే. అకట? శిష్షులు న(పహృగశీప్లాతులగుచు 
లు 6-4 

వి త్తచాపలావిష్షులు శ వేదములను 

శిష్య లధ్య్యయనము చేయ. $ జేయుచుర దు 

మాసమాసము భఛృతింగాంచు $ మాననాన. 

నిశ్వావసుః___వి శ్వానసువు. 

నయస్య ! మెవంవాదీః.. చెలికాండ ? పలుకాడకుము? 
యా 

వృ నాధ్య్రాపయిప్యక నిగ మాక్మాశ మేణో 

పాభ్యాయలోకా యది శివ్యువర్లాన్ 

ని ర్వేదవాదం కిల నిరి(తాన 

ముర్వీతలం హంత ? త దాభ విష్యత్ || 914 

అ, ఉపాధ్యాయలోకాః = ఉపాధ్యాయ జనులు, శిహ్యవర్దాక్ =శివ్యస 

మూవాములను, నిగమాక్ = వేదములను, [శ వేణ =కస్ట్రముతో, నాధ్యాపయి 

ప్యక్ యది= అధ్యయనము చేయించక పోయి'రేని తే దా= అప్పుడు, ఉర్వీతలంజ 

భూ పదేశము, నిర్చేదవాదం= వేద వాద మే లేనిదిగాను, నిర్వి తొనం= యజ్ఞము 

ను లేనిదిగాను, అభ విష్యుత్ కిల = అగునుగదా? హంత =అయ్యో? 

తా. ఈ భూమండలములో ఉపాధ్యాయులు శిష్యులకు వేదాధ్యయనము 

చేయించనియెడల, ఎక్కొ_డయాని వేద మేలేక 'జేపపూజయే లేక పోవును, 
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తే అలసి శిష్యుల కాగ మా ధ్యాపకులుగ 

_ నాగి నుపాథ్యాయు లే చేక శ యుండి చేని 

మరి ని ర్వేద వాదము $ నిర్వితొన 

యగును నపు డెట్టు కడ జకేజశీనగును నకటగ? 

కృ శానుః___కృ ళానుండు. 

గ్] కుకుద్దమిదం భావీతం యజ్వేదాపాయేసతి నయజ్ఞాభ్యదయ 

నూ స్టిదితి || 9165 

వ, ఆూమ్న్మాయముల కాయము కలిగినను, యజ్ఞ ముల క్యు 

డవయము కలుగదనువది వరుద్ధ వచనముగ నున్నయది. 

విశ్వ్యావసుః___విశ్వాననువు. 

1 ఇఅవగచ్చ తావ దేత దవిరుద్ధ మేన | 

వ. ఇది యపికుదవచనమేయఫి యనుకొనుము? 

శ్ చావా యజ్ఞో నుఖయస్మి౯ యజనూనత యాస్థితః త 
తత్సమాగమతేస్సాజవి నామ్నాయజ్ఞో భ వేన్న కు 1 916 

= యస్ కవీ, మ ఖే=యజ్ఞ మునందు, నావమూఎ యజ్జా క=ఆనూ ఇృయజ్ఞాడు- 

వేద జే  త్తశానివాండు, యజమానతే యా =జయజ్ఞ ముచేయువాండగుటతో , స్థి నితః= 

డా అందడవవాండగునొ ? తత్సమాగమతేః = ఆయజమానునిరాక చెత, సో౭_సియజ్ఞ 8= 

అయా ముకూడ, నామ్మ్నాయకై $= ఆమ్నాయ జ్లాడులేనిదే - ఉేరుమా[తము 
భు హై ఇ 

చెత -స యజ కము నభ వేత్కిమ్= కాదుకదా ? 

కా. చేవచే త్తకాని యాజ్ఞ కండులేని యజ్ఞ ము యజ్ఞ మే యనంబడునది 

కా౭కూక్దా ? 

క ఆ న్నూయజ్ఞుని యజ్ఞ మె 

సవ్శాన్యమగు౯ సుయజ్ఞ $ సంస్థితిం[బాజ్ఞుల్ 

_ సొమ్నాయజ్ఞ 'య।తెస 

నాన్నూయజ్ఞా న యటంచు + నలుగడంబలుకకా, 
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టి. ఆమ్నాయ్ల్జ = వేదనే త, త=ఏయజు మందు న=లేదో ? సయ 
జా ఎక _ Gy 

కృశానుః క కొనుండు. 

గ॥ పునరన్వతో దృష్ట్వాసోపహాసమ్ పశ్య? ఏళోకా రాజసేవినః 
డు ౦ 

పరిత్య కృలోకద దర్రయ నౌఖ్యాక్ స్పష్టమౌార్థ్యాళ పుడుపాళా॥ 

వ. మజలమజొక్క పక్క గాంచి యపసపవాసము6గానించి ఈ 

రాజసేవకులు ఉభయిలోక సౌఖ్నములుక్ పిడ్చి మూర్షులె 
రిం 

యున్నారు | 

వృ॥ నె పూంసంఛ్ల్వార్ట భ వతిసకలా నాచు తార్నాజపినాంగా 
ద. లా ధా ul 

నస్వేశా లే పవానననియ మో నావీన దార్థచింతా | 

నత్సుద్యేశానియత మశ నం నాపిని దావకాశ 

నచాలోకావపి తనుభ భృతాం రాజ] వవాపరాణామ్[॥ 918 

అ. ఏషపాం=ఈ, రాజ సేవాపరాణాం= రెజ సేవయందు ఆస కలై న, తను 

భృ 'తాం=నునుజులక్రు సంధ్యా సం ధ్యానుష్టైనము, సకలా= అంతయు, నభ 

వతి= లేదు; అచ్యు తౌర్చాపి=భ గవదర్ననయ్సు సౌ*ం గా=సాంగము?, నభ వతీ= 

లేదు; స్వే కా లే=స్వకాలములో, వాపవనియమః = జ పాసవనియమము, నభ 

వతి=లేదు; వేదార్థచిం తా= వేదార్థములను చింతించుట, నభవతి= లేదు; తత్ 

వేళానియతేం = లేశలివేళలో, నోయమింపంబడిన, అకశనం=ఆవహోరము, నభవతి 

=లేదు; నిడా)వకాశో2_పి= నిదకుసమయమును, నభవతి= లేదు; డ్యాలోశకా 

సవీజ రెండులోకములుకూడ్య నభ ఐతేః=లేవు. 

, ఈ. ఈరాజులయొద్ద కొలువు చేయువారికి స్నానసంధ్యలునుు దేవతా 

స్ట జవాపాన నములును వేదాధ్యయన వేదార్థ విచారణలును లేకున్నను ఆం 

45 
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కలి వేళకు అన్నమును నిద వేళకు అవకాశమును లేకుండుట ఇవాలోకపర, 

3 ఖము లమటయే చేకయున్న వి, 

, సంధావ్యనుష్రైన (J సాకల్యనమును లేదు 

సార సాకు సమర్చ 9 సరిగ చేదు 

సనుయంబున హవన f నియమంబును౯ లేదు 

నిగమార్థిచింతన $ న్నిరతిలేదు 

అతిథులకాతి ఖే f యంబన్నదియు లేదు 

సతులతో సుతులవో. శ జనవు లేదు 

ఆంకలివేళల శ నాహోరమును బేదు 

నిదుగ వేళ లమంచి * నిదుర లేదు. 

"తే, చేదు సుఖ మైహీక ముగాని థ్ చేదు మోంద 

సుఖము నామున్నీ కముగాని శ సుంత యెని 

రాజరాజి ని షేవక 4 (సజలద్విజుల 

జీవనముక ౦కు? యాశకాశ * జీవనంబు. 

విశ్వావసు; వి శ్యావసువు, 

గ్య దుస్ప పాపా బహుజన పోవకాణా మేపాం నిందా॥ 

వ. ఈ బహుజన పోవక్ష్నులగు రాజసేవకుల విషయమెన దూ 

లొ 

వృ! అశుభ పుషికలావ ప్య(పముకాస్స ప్రధర్తా 

దనుడినముపకారా నాచరంతోబుథానాన | 

బవాజన పరి పు ఫై బద్ధది మౌ స్త వే 

తనుసుఖనువిహి* ౩ త్వా "తన్వతేరాజ సేవామ్! 

అ. అశుభపుషి = అశుభ కార్యములను వృద్ధి చేయునట్టి, కలాపపీ 

యుగమునంగాడ, స్వధర్తాత్ = స్వధ ర కార్యముపలన, ఆప్రమశతాః : 
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లుకానివారై, బహుజనపరిపు హౌ = బహుజనుల పోవణమందు, బడ దీమాః= 
ఫే కట్టయడిన దీక్షకలవారై, తే = ఆ, ఏతే = వీరు, అనుదినం = | పతిదినయను3. 

వాం= రాజులకొలువును, తన్యతే = చేయుచున్నారు. 

తా. దుష్కి లను "పెంచునట్ట యీకలి యుగములో (7సాడ తమకమ ధర్తము 

లలో [(పమాదపడక, అనేకులను కాపాడుటయందు అకా కలిగి 

కుపకారముచేయుట కై వీరు తమసౌఖ్యమును గాడ జూడక, రాజులయెడలం 
గొలువులోనే యుందురు. 

చ, కలీకలుపంబులుం గలుగు  కాలమె యెనను, న' పముతు లె 

కలిగెడి ధ _గ్యముల్విడక స కాంచిబుధోప కృతుల్నరంతురి 

ట్టుల జనపోపణార్థ మె పశీటుతేము దీక్షువహి౨తు ఏకు, తా 
తేలములు స్వేయసాఖ్యమునుశనందరు, కొందును రాజసేవయీ 

దివ్గవ్నే తాదివర్ష్య నోపనంహా5ము. 

pl tA ౧ 

గ సర్వాణి దివ్య వమా అష్టవలోక్య సాంజలీబంధం, నాను 

ముద్దిశ్య! 921 

వ. అట్లా సర్షదివ్యత్నే(తము నొక్క_మొగిన కాంచి యంజలి కా 

వించి తోన కృశొను నుద్దేశించి. 

వృ! గంగా ర్యురీపరిచితాం[ఘి జగన్ని దాసమ్ 

రంగాదిధామను చిరాత్క్బృత సన్ని ఛానమ్ 

విశ్వంస్వత విశదమేవ విలోక నానమ్ 
వందస్వ వ స్తు వరదా ర్తిహారాభిధానమ్। 922 

అ. రంగాదిధామసు = 'శ్రీరంగము మొదలైన దెవ్యస్థలములయందు, చిరా 

ఖ్ త్ = బహుకాలముగాా కృతసన్ని ధానం = కల్పింపంబడిన సన్నిధికలదియు, 

విశ్వం = (ప్రపంచమును. స్వతవీవ = స్వభావముతో నే విశదం=స్పష్టమగా, 
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విలోకమానం = చూచుచుండునదియు, గంగా రురీపరిచి తాంిి _ ఇం 
(పవావాముేత వాడుకసడిన పానములుకలదియు వరద-ఆ రిపహార- అల్సిధా 

నం=పరములిచ్చునవియు - కష్ట్ర ములను వారించునవియుగా న ~ నామ భేయములు 

కలదియు, జగన్ని దానం = లోకములకు ఆది కారణ మైనదియు నేన వస్తు= 

సరనువస్తువును, సంనస్ప = సంసనము చేయును ? 

తా, (శీరం-గాది దివ్య దేశ ములందుండి (పపంచయునంతొయు గటాక్షీంచుచు 

గంగానది [పసహించిని (శీపావముతోను, ఆ(శితుల దోషములు తెల్సి వరము 

లిచ్చుచు, సక్లలభోకకారణమై పరనువస్తునై న గరా (శ్రీరంగ నాథులను నమ 

సా్టారము చాయునూ ? 

ల § శా. రంగాద్భంబగు దిన చేశముల (లీ $ రంగాధివా ద్వ్యాఖ్యలకా 
రంగారంగల దివ్యమూ ర్రి చెలునా $5౧ గాంచి గం౦గాయురీ 

సంగాం( ఖఘుద్భయుల్లో సమస్తము. (బపంశచంబుకా సమోావ్షీం 

చు శీశుంగాంతీంపు? నమస్క_రింపు?వగ ద$ చో భాయమా 
నాహ్యయున్ , 

కృ శానుః....కృణశానున్ర, 

గ॥ నను? అత తృెతీయచరణార్టో న మవ్యాం నోచశే॥ 928 
వ. సళేకాని వీని మూడవపాదము నర్థము నాకేమింయుకొ రుచి 

యుంచునది కాదయ్యె, 

బారీ ) ఉశాన అటో శ శ శో విలోచ నే విభ ర్వస్య విఖ్యా తే పువ్వవ త్తేయా 

సాతాత్క_ రుం స్ఫుటం సర్వం న శక్నోతి కథంహరిః॥ 924 
అ. యస్య=నీ, విభోః=(పభువుయొక్క్య విళోచచే = కన్నులు వున్న 

వ త్రయా= సూర్య చం[దులు కొల వియగుటచేత, విఖ్యా కే =(పసిద్దములై నవో ? 
అలాటి mp ల. 

సవారిః = ఆవిస్థువు, సర్వం=అంతేయును, న్ఫుటం= స్పష్టముగా, సాతాత్క. 

రుం= ప్రత్యక్ష ము చేనీకొనుటక్రు క భం= ఎట్టు, శక్ర్నోతి=శ కయడగుచున్నాయడు? 
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తౌ ఆ మహావిష్ణువు సూర్య చం(దులే కన్నులుగా గలిగియాన్నందున 

అంతయును (పత్యక్షము చేసికొనుటకు థ కుండు కాండా? 

క, అరయ సమోతీం చెడు నే? 

పురుషో త్తముండుక్ బురాణ శ పురుషుడయి నికం 

తేర పుష్పవదమతు. డయినం 
బరమాశ్చర్యంబెన) పరల. $ బలి కెదవెపుడు౯. 

విశాాననుః___విశ్వావనువు. 295 

Xi సూర్య చం దలో చనతెయా స చముత్కారం చ కధరంస్తున 

తే తుభ్యం నకుప్యామి! 926 

వ. చమత్మా_రముతోం జక ధరుడు చర్మదసూర్యలోచనుండని 

యు. బు రాణపురుషుండనియు. (బణుతించు నీకు వేం నోపగిం 

చయవాండనుగాను జుమా! 

న్థ ణు తావదిదమ్ వినుము? యిది, 

? _ జర 9 అర కుట్ “నరం స్తా, నృ॥ _ శేయస్తోయదస౫ పదాయరసిక చాయ స్పహాయశ్ యః 

చింతొరత్నసపత్ని వీ క్రీ తలవ క్సే[ కీయ తామాయతిమ్ 

యోవి శ్వేనహాగ్యాత వాక్ ్ హ్ా మరుచాప్యుస్తాంశునా నేత వాక్ 

సుగీవేణ చమ్మత వాక్ కుశ లవ (బహ్వోదిభిః ప్యుతె వాన్ 1 927 

అ. యః=ఏత (డు, విశ్వేనహి = ప్రపంచముతో నే, -గాత్రవాక =శపిరముకల 

యత డో; హీమరుచా =చందునితోను, ఉఊహ్లాంకు నావీ=నూర్యునితోను, నేత్ర 

వాక్ =కన్నులుకలయతండో; సుగ్రీవేణచ = సుగ్రీవునితో ను, మిత్రవాక్ =న్న్నే 

౯ వపీంతుడుకలయతే డో; కుశ లవ(బహోదిభిః = కుళశలవులతోను (బహాదులతోను, 

_పుతవాక్ = పు తులుకలయతండో, సః= అట్టి, తోయదసం,పదాయ రసి 

సీకచా పయః = మేధుసభావమందు సారస్యమగలచాయగ లతే(డును, చిం తార 

త్న నపత్న వీక్నీ తలప =-చిం'తామణికి సాటియైన కటాక్ష లేశ ముక లతండువై నూ 
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(శియస్సహాయః = లత్రీస హాయుండగు ఆ విష్ణువు, ఆ ఆయతం = విశేషమైన 

( శేయ; = కేదుయను. చక్రీయ తాం=మికి్యి-లి చేయుగాక 
? 

తా. సర్యప పపంచ మే శరీరమై సూర్యచంద్రులు స్మేతము లై , 
సుగీవాదు! 

మ్మితములై , కుశలవబహోదులును  ప్రుతులె, చింతామణివలె కోరికలిచ్చుకట 

కము కలిగ్సి నీలమేఘుచ్చాయగల యావిష్ణువు మనకు [శేయస్సు నిచ్చుచుండ 

ల P 

సె, సీ సీలఫీరదవర్ష్మ ఖ్ నిర్రాయకాయత 

క్ట మనీయసచ్భాయ శ కాయుం డేతే(డు 

నిజగుణనిజరూప 4 నిరతానుగుణఖని 

రూపనిరూపక 4 (శీపుండెతండు 

చింతామణి న్నేర్పం జిం తొవళిందీర్ప 

దతకటాతున 4 మోత్వుం జెతండు 

ఉప్ణాంశుశీతాంశు యుగళ నేత్ర పవ్మిత 
లోకనచి త్మతి + లోకుంజెతండు, 

కే, వసుధ సుగీవుచే మ్మితశవంతు. డెతండు 

వసువుతీజచేతం గళ(తశేవంతు. జెతిండు 

వరపితానువుచేం బుతశవంతు. జెతండు 

అతండు _శేయశ్ళటా దాత 4 యగును గాత ? 

ఇ. చిం తారత్నము = (శ్రీమవోవిష్లు-పేరణమున జేవరాత్షనులు పాలస 

(దమున అమృతము తఅుచునపుడు అందు చంద్ర లఖ్మీ కల్పపృశు భాస 

మణ్యాదులతో c బుట్టినది. 

నుగీవు(డు - విఫీవణునివ లె శ్రీరాములను శరణు చేసికొన్న వానరం" 

వాలి యితేనికి అన్న, వానుముంతు. డతనికి మంతి. 

కుశలవులు[శీరాముల పుతులు. 



సటిప్పణాంధ, పద్య టీకా తాత్స ర్వేతిహాననహిత ము. 711 

(బువా... శ్రీమహావిహ్లావు నాళిక మలనుందు బుట్లినత డు, సరస్వతిభ ర్ల, 

సనక సనందన నారదాదులతెం(డి, సృష్టిస్థితిలయములలో (పపంచములకు 

సృష్టికర్త ర 

గ॥ సఖే! సంవీప్యు వతమ్యుమవాణం సారతమ నుర్ధంగ్భహాణ? 928 

న. సఖా! సంత్నేపరూపం టై యా వక్వ్యునాణంబగు సారతనూా 

ర్భంబు (గహింపుము 5 

వ్బ॥ మామున తీర్థా(శమిణొ రామానుజముని రు రు కంందశ్చ 

ఆద్యం త్రివేణుధర మధిక మన్య మంతాద్య వేకవేణు స ధరమ్! 

అ. రామానుజశ్చ= శ్రీమచామానుజులును, ముకుందశ్చ = శ్రీకృష్ణులును, 

యామున తీర్గం శ్రమిణౌ = యాకు నాచార్యులనుక్ , యమునా సంబంధి తీర్థ 

మునుక ఆశయించినవారు. (వారిలో) ఆద్యం = మొదటివారిని, తివేణు 

ధరం = (తిదండమును ధరించినవారిని గాను అధికం = అధికులనుగాను, 

అన్యం = వేజువారిన్సి ఏక వేణుధరం = ఒక పిల్లన గోవిగే ధరించినవారినిగా 

ను, అం తొద్యం = ఆదినుండి ఆంతము పజకు నుండువారని-గాను, గృహాణ = 

(గహింపుమా ? 

తా. (క్రీకృష్ణులను యమునా తీర్ధము నాశమించి పిల్లనగ్రోవి నూందుకొను 

చుండుచవారినిగాను, (శీ రామానుజులను సన్యనించి [(తిదండరును ధరించుకొను 

చుండువారినిగాను (గహించుమా ? 

న్స రామానుజులు తామె శ యా మహోమహూుు లీరు 

వురును యామున తీర $ నిరతులై న; 

నొకడు శంఖము చక్ర + ముక నాయడు నేమజ, 

డొకం డతనికి నొంట 4 నొసగావాని 

నొక డనంతునిర్యగింద శ నొదిగం చెం (గించుగా 

నొకడు తానతంటడె గా * నుంజెనెపుడు 

నొక( డొక్క_రుని కొజు * కొక గీవ యువేసె 
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వాక (డందణకుం డీక $ (పకట పబిచె 

తే, వుుశీయు నొకండొక వేణువే ఈ నుహానిః దాల్సె 

మతియొకం౦ంను (తివేణువు౯ $ మహాను దాల్ళె 

లోకరతుణ కే యిట్లు క వోక ననతే 

రించి రొకరొక్కంర౯ మించి $ మించిక్పుపను. 

శ్లో॥ నచే_దా నూను శే ల్యేషా చనునా చతున య్ 

కామనస్థాం (పపద్టం చే జంత వూ వాం P మాద్భశః॥ 9; 

క. ఈ మహి. జతురతురియై 

పావముగులను (బోనం జతుర + ఎన్ధతినుం సక 

రామానుజయని యనని౯ొ 

వేమాటికి నోట ననక + వీతింశులై నస్ 

చామే మనస్థపడుదురో గో 

యా నూదృశు ఎన్ దదీయు+ వేకాక నుగోన్ . 

అ. చతురా=సమర్థ్ మె, ఇగురక్షరీ = నాలుగ గర, బున ఎదిిమిన, ఏ "మౌ 

జేతి= రామానుజయ, ఏషా ఈతిరునానయుము, న బగ్ బీజ, మాన్ఫళ! 

మావంటి, జంతేవః =పా)ణులు, “కొర = సయ, అనాం జనన. (ను నపద్యం శే 

పొందుచున్నారో ? వాంత=అమయ్య్యో ? 

తా. ఈరామానుజయను చతుర కగరితిరు నామము అనుసంధంచుటకు శ 

పోయినయెడల మాబోంటిీ (సాణులే మే ు.మసస్థపడునుగో ? అయ్యో? 

వృ! నరాన్సురా వాపశవః ప ప లేఒపివా 

న నిందనీయాః పురు పే.ణ భూవ్మునా 

యతో౭౬తి దోవ[పచు చే దగ త్యం మే 

న సంతితే వీతగుణాఃకలావపి! 9: 

అ. యతీః=ఎందువలన్క కలావపి=కళిలంపంగములోను, ఆతీదోన[పచు" 

విశీషదోవ,ముల చేత (ప్రసిద్ధపడిన, జగ త్రిక త్రిలోక ములందును, నం 
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ర్భక నుగుట౯ సిద్ధాంతము , 

ఫా యగు మత్పూర్వపత $ నద్దో క్తి కి తుదన్. 

సంస్క ఎ్రలే కవివాక్యము. 

వృ! ఇతి సకలజనానా మోరయంతే' న్వభావాక్ 

మధునుధన పవి(త్ర వేత పేవాకృ తార్టా" 

అనుపథి దృఢసఖ్యౌహంతే న్న గంధర్య్వ్యముఖ్యౌ 

నిజసదన నుగాతాం నిర్భరానంద సాం చొ! 0లి 

అ. ఇతి=ఇట్లన్తి సకలజనానాం = సమ _స్తజనులయొక్క_, స్వభావాక్ 

స్వభావములను, ఈరయం తౌ=వచియించుచు, అనుపథి = మార్షముననుసరింళి 

మధుమధనపవి త్ర తత్ర సేవాకృ తార్థా = మధువైరియైన మహావిష్ణువుయొక 

పవిత్రమైన "క్షేత్రముల నేవల చేత కృ తార్జులె, దృఢ సఖ్యా=దృఢ మైన న్నే వావ 

గల గంధర్వముఖ్యా=ఆయిద్దరుగ ంధర్వులును, నిర్భ రానంద సాం దౌ= =భరిం 

శక్యము కాని ఆనందము చేత దట్టమైనవారగుచు, నిజసదనం = తేనుయింటిని 

ఆగాతాొం= పొందిరి, వాంత=లపో ? 

తా. కుశా నువిశ్వావసులు అను గంధర్వులు ఇరువురును ఒకొ్క-క ్క-రతో 

మిక్కిలి 'స్నెవాముకలిగి అందజస్వభ"వములనుం చెలుపుచు మహావిష్ణు దివ 

శ్నేత్రములను సేనించుచు మహోనందమంది స్వస్థానము'చేరిరి. 

కే అనుచు నందఅిచందము శ లను నదీంచు 

చును జనార్షను షత దశేర్శన కృతాద్ధు 

లగుచు గంధర్వు లిర్వురు ఫశ నంత నిజని 

శాంతమును జేరి రానంద శ సాందులగుచు. 

వృ! సక లకుశ లసిద్ధ్యె సర్వ చేవస్థ లేషు 

(వజతు భువిచవృద్ధిం వత్సరాదవ్వుచ్సవ( శీః 
అపగతభ వరోలై రధ్య్థరాణార్య పయోల్లై 8 

అఖిలశుభకరాణా మస్తు భద్రం ద్విజానామ్॥ 98 
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అ, భువి=భూమండలమందు, సర్వదేవస్థలేషు= సకల దేవ స్థానయములయందు, 

వత్స రాద్యుత్సవ(శీః = సంవర్సరోత్సవము మొదలె లైన యుత్సవాల సంప త్తి, సకల 

కళలని స్యై=అందజకును కేమముసిద్ధించుటకై , , వృద్ధించ= = అభివృద్ధినిక వ్రజతు 

ఎపొందునుగాక ? అపగతభపరో" ౩ = తలణీపోయిన సంసారమను రోగ 

ముగల, అధ్వరాణాం= యజ్ఞ మలయొక్క_, (ప్రయో ౩= చేయుటలచేక, అఖి 

అశుభ కరాణాం=సకలశుభములనుక్ కలుగ జేయునట్లి, ద్విజానాం = (బవ 
త ళీ 

కృకేవైశ్యులకు, భ(ద్రం=క్నేమము, అస్తు = అగులాక గ 

తా. ఈభూమండలములోని సర్వదివ్యదేశములలో  సంపత్సరోత్సవాది 

యుుత్సవములున్యు సర్వదోవవారములైన యజ్ఞ ములును జరిపెడు (తివర్థస్థులును 

తేమముగనుందురుగాక ? 

వూ, సక లకుశ లసిద్ధి౯ | సర్వదిన్య చేశ 

(పకరములకూ నృద్ధిక $ వత్చ వాద్యుత్స్పవ్న నీ 

లకు, (గతుల జగత్క. $ ల్యాణ కారిద్విజాతి 

(పకరమునకం[ శేయః $ (పా ప్తియుకా శౌరిసేయున్. 

వృ జయతుజగలిలత్షుణా ర్యపత్ 
ఆటీ 2 

జయతువచ శ్ఫుతిమాళీ దేశికానామ్ 

జయతు నిగనువర్శ స్నుపసన్నమ్ 
= 

జయతుచిరాయ మునారి రంజనాదాం! 985 

వా జగతి =లోక మందు, లక్షుణార్భపక్షః = రామానుజసీబ్దాంతేము, జయతు 

=సరోోత్క్బృష్టముగానుండులగాళ ? శుతి మొళిదేశికా నాం= వేదాంతేదేశికుల 

యొక్క, వదః=(శీసూ క్రీ క్రి జయతు = సర్నోత్క్బృస్ట్ర సు గానుండులగాక? నుప 

సన్నం = మిక్కిలి విశదమైన్క నిగమవర్ష్మ = వేదమార్లము, జయతు= =సర్వో్వో 

తృాస్టముణానుండు.గాక? అంజనా(దౌ= మ శీంకటావలమందు, మురారిః= వేంక 

ేళ్వరులు, చిరాయ = బహుకాలముగ, జయతు = సర్యోత్కయృస్తమయుగా 

నుండుదురుగాక ? 
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తా, (శీమ దా) మానుజపత్ష మైన విశిష్టాద్వైత సిద్ధాంతమును, వేదాం తాచా 

ర్యుల వివిధ్యగంధ్యఫసూ క్టోలును నుజియు వేదవై వై దికమార్గములును, మణియు 

తిరునులయందలి (శ్ర్రీనినాసప్పెరుమాళ్లును సర్యోత్క్భృష్టముగా నుందు రుగాక. 

ఆ. జయము లక్షుణార్యో $ సత్సతుమునకును 

జయము దేగికులవ$ చస్సులకును 

జయముసూ క్షిస్ము ప శ సాదవేదమునకు౯ 

జయము శేషశైల 4 సదనునకును. 

స్భ॥ (పకాశదోవ[పచ
ు శే నుద్య్ 

(గం శాఒప్యమున్నిక 
కరుణానుబం థాత

్ 

(పసాదవంతోన
కునా 

పంతు విశాషవసవంత 
i సంత$॥* 986 

అ. (పకాశదోషపచురే= స్పష్ట యుగా దోవవిస్తారమై, నుదియే=నాది 

యైన, అముష్మిక్ (గంభే2_పీ= ఈ గంథమందు ను, సంతః=సత్పురుషులు, కరు 

కకానుబంధాత్ =కృపతోడి సంబంధ మవలన, (ఫసావవంతః= అన్ను గవాముక ల 

వారె, నకృళానపంతు = కృశానువంతులు కాకుండుండు. పరంతు=మిక్కి_లి, 

విశ్వాపసవంతు =విశ్వౌపస పంతులు కండ ? 

తా. ఈనాగంథమంచెన్నో దోషహములున్న ను సత్పురుషులే' మోర్లు 

సకరుణులె కృళానుపలె దోషములే ,వెదుకక, విశ్వావసుపలె గుణములే 

"వెదకుచుందురుగాక ? 

ఆ. ఒగిం (బకాశదోష ఫ$ మగు మదీయ గంథ 

మిది కనుంగొనంగ + నీ కృళొను 

జెపుడుంగాక, జోక + నెసంగి విశ్వావసు 

లగుయడి? నెగడికరుణ $ నార్యులార | 
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ఆం' ధక వివాక కము. 

లో అసి కావిశర్గగుణాద చ్చే నిదర్శనమితఃపరమ్ | 

కృతంవు యాంధ్యృభాపూ యాం గద్య ప ద్యాత్మ కంవ్యాత ః॥ 

త్రసి సిన్నర్గంచతాత్స ర్వ వితీహాసాంశ్చసర్వతః | 

వ్యలీఖంసన్ని ధిపంచాం గాన్వయో దేవరాట్సుథిః: ॥ 987 

తే. మునుగ విశ్వగుణాదర్శశమున నిదర్శ 

నమని యాంభాన గద్యుపశేద్యముగ నిటులC 

గావ మొనరిచి యిపుకును $ నవ్యుముగను 

నర్గ తాత్పర్యములు నితిశీహాోసములును, 

"లే, నోరు సన్ని ధిపంణాంగ $ చేవరాజ 

పండతుం డనువేరను + బరంగుచుందు 

సుగుణు లగు నెల్ల పండితు + ల్వీనుచుం గమచు 

సంతసింపలో వలయును ఫ$ సంతతంబు. 

ఆం ధక ఏవంశ విషయము, 

సీ సవరాలిక. 

శీ తిరుకో_వబూర్ $ గ్రీలత్నణా చార్య 

శిష్యు లనంఖ్యాతి (| శిష్యులందు 

నాదిం గస్తూరి రంశీగాణార్యు లా భర 

దాష్టజ గోతులును దోద్వర మ'ఠాన 

ఛా(తు లాప స్తంబ  సూతులు స్వాచార్యు 

అెన్నంటికిన్నిజ $ సన్నిధి తిరు 

వారాధనమును సశేముర్పింప నియమింప. 

దదితరశిమ్యులం$దజణును మజీయుం 

దత్సదృ శా చార్య (| తల్లజు లెల్లరు 
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సరవినా కార సాశీవృవ పటిప్ట 

దమథశ మధృతి దయా శ దాహీణ్య సౌశీల్య 

సాలభ్య వె దుష్య $ సరణింబట్టి 

యాచార్యులనిశివ్యు $ లనిభేదవమురయక 

తత్ప్రతిపత్తియ $$ తవురుం చేయం 

గనికనిమనమునం 4 గనుకనిగలంగసచు 

నపచారము కశమింవుం శే డాజ యొసలప 

డనితే దాజ్ఞ నె శిఖా $ యజ్ఞోపవీత వి 
సర్హన మప్పుడె $ సలిపిమున్సు 

వలెనె సన్నిధియందు. శ గల సర్వ కై ౦కర్య 

ములు నడపుచు 'ఛ కి శ వెలయ మజియు 
నాసన్నిధినినె పం 4 చాంగ్మశవణ మను 

దినమును నడ పుటశయును దనం౦త. 

త్తే, గన్న సన్ని ధిపంచాంగ $ నున్న సంజ్ఞ 

యెన(7 దద్యంశమున వారి యింటి పేర 

జగతి నాచం(ద తారార్క $ ముగను గానం 

గాన న్నుపశళ_స్త్రమునుము? $ జానందాన, 

తే, అట్టివంశ వారిధివారి శ కవతరించి 
చం(దమసుగతి వసుమతి $ సర్వకళల 
నలరునాళ్వాను చేశికు $ లనలనుండి 

వ వ లంద గుండలీ 1 వర్యునట్లు, 

. ఇల ననంతాశ్యాను సే నల యనం తాళ్యాను 

వలె వవోవై భవ * ములను నొకరిం 
గుల కేఖరాళ్వానుం $ గుల శేఖరాళ్వాను 



నే. అందు (బథములు తమ బాల్య 4 మండె యతులు 

సటిప్పణాం ధ్ర పద్య టీకా తాత్స ర్యతివోససహితము. 

వతె రంగరా డర్పశీనలను నొకగి 

లోకార్యు నల పిళ్ళ శ లోకార్యువ లె (నీవ 

చనభూవణార్థ చళర్చలనునొకరిం 
గస్తూరిరం గార్యుం స్ట 'స్తూరిరంగోశు 

వలె శ్రితోజ్జీవనశములను నొకరి 

. నలరి యాళ్వాను “డేకికు శ లాత్ర్మ జులుగ 

నల చతుర్చావాం బాహుల శ వలెను నిలను 

నవురశి నలువుర నలువ్సైంద శే నవతరింప 

నవధరించిరి చేశికు శ ల్పవదరింప. 

. ఆపాాంతమురంగ స్థలి 

కీవ్పాంతము తిరు మేలి నిక (| సీ పాజ్ఞులె య 

థభ్యాపకు లాపక డదరాపక 

యేవారల సాటిలేక $ 'యేర్పాటుమెయిన్ . 

. ఈ. -ద్వితీయులు తనయ ద్విశతయులు నయిరి 

తే, 

మొగి. దృతీయ చతుద్ధులు $ నొక్క_రొకరిం 

బు! తులనుగని మననుతి $ పాాతులయిరి. 

అటిక నురి రంగార్వు ఫ పటియయిన 
6 ---2 చి 

యట్టి వేంకటకృష్లార్యు ( నెట్టి బుధులు 

నిట్టి (గాంధికశ కియు $ నిట్లినిష్ల 
ఉం ఆన్ 6౬ ౨ 

నిట్టలంబని యనకుండ $ రెట్టశేని. 

. ఆకే ౦క టకృస్టైర్యుల 

“కావిర్శవమొందె నమ్మ (| యా ళార్రరులతోం 
భి 

చేవ ప్పెరుమాళ్ పవేనాళ్ 

719 
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జా కావింపం౫గం గృప గడు బీకాశించి డిలన్. 

క్ల ఆనమ్హాళాారులకుకా 

మానితనుగణాతిళాయి $ మవసనఎకొయికా 
భా 

గ్రీనాథు(డు కృప చేసెను 
వేనోళుల నతని కృపను $ వినుతింపవ లెన్. 

తే, అట్టి కుం శేఖ రాళ్య్వాను $ లిట్టిరనియు 

నునువవలతిని యలంతయ $ నొడువ నాడి 

వైభవము వై దుషీ(సాభశవమున నారి 
నలువ శేని(క వేనోళ్ల 4 బిబువ తేని. 

క, నాదికి నుకు తెంజెకువా 

నారన, నమాళు చార $ నా, నిమహిం శె 
_ శీ 

లారి రల విషు దాస్య న 
౯ టో re ఠారి పదాంభోరుహోళు $ లతినహా మోూళుల్, 

లే, పేదవేదాంతవశులందు $ వె దిక(ప 
pan 

కార శుభ శుభేతర సము $ త్మ_ర వసిష్ట 
యశులు శీవై వ్షవుల పురో $ ధసులు నగ 
భవులు కవులు ఉోోతివ బృవా$ స్పతులు కృతులు. 

త్తే, సవాభ వ్రలొ (చావిడామ్నాయ 3 సంహీతలకుం 

దత్తే(ముననె సాంగా ధ్యా పక తమునను 

వాంతి జాంజి వేజాంతి వి $ | శాంతికలనం 

గారిమారి కువూరాను 4 కాఠుతొర ? 
గ్ర బెరగినుతులా9 మానుజ 

కారి సుతుల్ప్వూరితతులు $ కావింప స్తుతుల్ 

శీర మణీ యరననారమ 
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